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De vegades em toca explicar què és i 
com és les Franqueses. Fa unes setma-
nes ho vaig haver de fer davant de 140 
docents vinguts d’arreu de Catalunya i 
de les illes, i davant la consellera de Go-
vernació de la Generalitat de Catalunya. 

En aquests casos sempre dic que som 
un municipi 5.1, és a dir, 5 pobles amb 
personalitat pròpia que conformen 1 
municipi, les Franqueses del Vallès, 
amb prop de 20.000 habitants (19.578 a 
data 1 d’agost, per ser més exactes). 

I perquè entenguin una mica la comple-
xitat de la situació, els explico que a les 
Franqueses, al llarg de l’any, s’hi fan 4 o 
5 festes per als avis, 2 o 3 rues de car-
nestoltes, que els reis són tan màgics 

que arriben en una hora de diferència a 3 pobles diferents i els patges reials a un altre, i 
que tenim 5 festes majors. 

Sí, sí, festes majors, no pas festes de barri. Amb humor, els dic que sóc un dels pocs 
alcaldes que tot l’estiu està de festa! Comencem amb Bellavista a primers de juliol, 
seguim amb Marata a finals també de juliol, Corró d’Amunt a principis d’agost, Llerona 
a principis de setembre i Corró d’Avall a mitjans de setembre. “I com us ho feu? Deu ser 
una gran feinada”, em comenten molt sorpresos. Jo els contesto que no ens costa res 
(tot i que això no és del tot cert, ja que hi posem una part molt important del seu finança-
ment, la coordinació de la gent de cultura i tota la infraestructura i personal de brigada 
i policia local de què disposem). Els dic que una de les grans riqueses d’aquest municipi 
són les seves prop de 100 entitats. I 5 d’elles són les que organitzen les respectives 
festes majors. No és una feina de tres o quatre dies, sinó de mesos. 

És per això que des d’aquestes línies vull agrair a totes aquelles persones que col-
laboren altruistament i formen part d’aquestes entitats. Avui toca agrair la seva tasca, 
més encara quan les festes majors han estat un èxit de participació. Gràcies, Coordina-
dora de la Festa Major de Bellavista! Gràcies, Centre Cultural de Marata! Gràcies a la 
nova comissió de la festa major de Corró d’Amunt! Gràcies, Festes Laurona! I gràcies a 
la Comissió de la Festa Major de Corró d’Avall! Gràcies a tots i a totes per conservar les 
tradicions i per fer poble.

Com ja he avançat al principi d’aquest escrit, vam rebre a les Franqueses la consellera 
de Governació, Obres Públiques i Habitatge, la Sra. Meritxell Borràs. Vam tractar temes 
importants com el deute que en aquests moments té la Generalitat de Catalunya amb 
nosaltres, prop de tres milions d’euros, i la seva previsió de pagament; la finalització del 
Centre Cultural de Corró d’Avall (estem treballant en el projecte executiu) i el programa 
del Pla de Barris de Bellavista, que inclou la construcció d’una residència d’avis i centre 
de dia (102 places de residència i 24 de centre de dia). Vam demanar ajuda a la consellera 
especialment per aquesta darrera actuació, amb el propòsit que la Generalitat ens con-
certi places públiques, en tenim mancança i n’és una necessitat de municipi. Us anirem 
informant sobre com evolucionen tots aquests temes, que esperem sigui favorablement.

[ editorial ] [ sumari ]
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[ actualitat ]

D
ivendres 9 de setembre la consellera de Governació, Obres 
Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va visitar les Fran-
queses. La trobada oficial va servir per mantenir una reunió 
de treball amb l’alcalde Francesc Colomé (CiU) i l’equip de 

govern i tractar-hi temes d’interès del municipi.
L’estat dels pagaments de la Generalitat amb l’Ajuntament, la 

concertació de places a la nova Residència d’Avis, el Centre Cultural 
de Corró d’Avall i el Pla de Barris, van ser els temes tractats a la 
reunió de treball. A més de la consellera i l’equip de govern munici-
pal, la reunió també va comptar amb la presència del delegat terri-
torial del Govern de Barcelona, Miquel Àngel Escobar; la directora 
dels Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, Montserrat Grané; i el secretari d’Administració Local, 
Joaquim Ferrer.

Per completar la visita, la comitiva es va desplaçar al Centre Cul-
tural de Corró d’Avall, l’equipament actualment en construcció que 
pretén aglutinar espais socials diversos. El projecte d’aquesta obra 
és el resultat d’un procés participatiu que es va iniciar l’any 2013 i va 
obtenir el 76,42% dels vots.

La consellera també va aprofitar l’avinentesa per a signar el Lli-
bre d’Honor del municipi. 

Visita de la consellera Meritxell Borràs

Reunió amb la consellera Meritxell Borràs

La cineasta Isona Passola, a l’acte 
de la Diada

L
a productora, guionista i directora de cinema Isona Passola 
va escollir el títol “La cultura a l’Estat propi” per a la seva 
conferència. L’acte, retransmès per streaming, va omplir la 
sala de plens de l’ajuntament despertant l’interès de nombro-

sos veïns i veïnes del municipi. 
“Actualment venim del període de democràcia més llarg que ha 

tingut el poble espanyol, disposem dels nostres mitjans de comuni-
cació, hem pogut informar-nos i parlar d’allò que sentim, i ho hem 
dit des de la democràcia, la llibertat absoluta i mirant als ulls de 
l’altre”, explicava la cineasta. La conferenciant va centrar la seva 
xerrada en la importància de la cultura. Entre altres coses, va ex-
plicar com la paraula “cultura” ve del mot “cultivar”, la cultura està 
lligada a la terra, en convertir en fructífer allò que és estèril.

Tot seguit els assistents es van desplaçar al monòlit del passeig 
Tagamanent, on la Coral Xeremella i el Cor Camins van oferir un 
petit concert. L’alcalde, Francesc Colomé (CiU), diverses entitats i 
associacions del municipi, així com representants de tots els partits 
polítics de les Franqueses, van realitzar l’ofrena floral amb motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya.

Els Sardanistes franquesins i el grup musical Els Garrofers van 
convidar els assistents a ballar una sardana. La cantada d’Els Sega-
dors va posar fi a una jornada de cultura i tradició i els assistents van 
poder gaudir d’un piscolabis popular com a cloenda de l’acte.
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Ofrena floral al monòlit de l’11 de setembre

Podeu veure més fotografies de la Diada 
a l’enllaç del codi QR cap al Flickr de 
l’Ajuntament de les Franqueses.
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E
l Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut 
de les Franqueses del Vallès obre la convocatòria a tots els 
grups teatrals de caràcter no professional d’arreu de Catalu-
nya que vulguin participar a la 11a Mostra d’Arts Escèniques 

“Festival dels Amateurs” que se celebrarà al municipi.
Els grups de participants han d’estar constituïts com a associació 

sense ànim de lucre i han de proposar la seva participació enviant la 
sol·licitud d’inscripció al Patronat abans del 7 d’octubre de 2016 amb 
la documentació corresponent. Podeu trobar les bases de participació 
i la sol·licitud d’inscripció al web municipal. El Patronat seleccionarà 
les obres participants i ho comunicarà als grups seleccionats.

El Festival dels Amateurs preveu presentar un total de 6 obres, 
tres de les quals tindran lloc al Teatre Auditori de Bellavista i les al-
tres tres, al Casal Cultural de Corró d’Avall. Les representacions se 
celebraran de gener a abril de 2017 i es concedirà un premi de partici-
pació de 540 euros a cada grup participant. També hi haurà un premi 
de 450 euros al grup més votat per part de la Votació de l’Espectador. 
Els premis s’entregaran a l’acte de cloenda, que se celebrarà el 29 
d’abril de 2017 a les 21 h.

A
quest nou curs comença amb novetats importants al Centre 
de Formació d’Adults de Bellavista. El departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya està potenciant el pa-
per dels centres de formació d’adults en els ensenyaments 

transprofessionals, és a dir, aquells ensenyaments que permeten a 
la gent progressar en el món laboral i que són comuns a moltes fei-
nes diferents.

Seguint aquesta direcció i partir d’aquest curs els tres primers 
nivells de llengües estrangeres del CFA Bellavista equivaldran als 
dos primer nivells d’escoles oficials d’idiomes. Això permetrà a les 
persones adultes de les Franqueses assolir, per exemple, fins al ni-
vell A2 d’anglès sense desplaçar-se fora del municipi i amb una cer-
tificació vàlida a tota Europa emesa segons el Marc Comú de Refe-

rència europeu per a l’estudi de llengües estrangeres. També podran 
optar a continuar al tercer d’anglès en una Escola Oficial d’Idiomes 
fora del municipi sense haver de fer la prova de nivell.

El segon eix en el qual es potenciaran aquests coneixements 
transprofessionals és el de la ofimàtica. El centre continua oferint 
el nivell bàsic on s’aprèn a navegar per internet i a confeccionar cur-
rículums entre altres coses que garanteixen una competència bà-
sica en eines de comunicació, navegació, processadors de textos i 
d’imatges, etc. Tot plegat permet al municipi tenir una oferta educa-
tiva pública per a treballadors i aturats que no tots els municipis de 
la comarca poden oferir. Per més informació podeu consultar la web 
del centre http://cfabellavista.org/.

S’obre la inscripció a la 11a Mostra d’Arts 
Escèniques “Festival dels Amateurs”

El Centre de Formació d’Adults, cap a 
ensenyaments transprofessionals

El grup Toc Toc en una actuació del 2015
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[ actualitat ]

E
l mes de setembre passat es va donar el tret de sortida al 
nou curs escolar 2016-2017 i, tant els centres educatius com 
l’àrea d’Educació del Patronat Municipal de Cultura, Edu-
cació, Infància i Joventut, l’han començat amb molta il·lusió 

i amb el convenciment de continuar desenvolupant la millor tasca 
educativa possible. 

Les escoles bressol municipals van ser les primeres en donar 
inici al curs escolar el dia 1 de setembre, amb més 180 infants repar-
tits entre els tres centres, l’EBM Cavall Fort, l’EBM Les Tres Besso-
nes i l’EBM El Gegant del Pi.

A continuació, el dia 12 de setembre, escoles i instituts van tornar 
a omplir les seves aules amb més de 2.800 alumnes d’Educació Pri-
mària i Secundària, i també amb els alumnes de Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà i Batxillerat. Les Franqueses del Vallès compta amb 5 es-
coles d’Educació Infantil i Primària: l’Escola Bellavista-Joan Camps, 
l’Escola Camins, l’Escola Colors, l’Escola Guerau de Liost i l’Escola 
Joan Sanpera i Torras. El municipi també té dos instituts, l’Institut El 
Til·ler i l’Institut Lauro, que apleguen uns 800 alumnes d’Educació 
Secundària Obligatòria.

Per altra banda, l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior 
i del Centre de Formació d’Adults també van reprendre l’activitat.

I per últim, les aules de l’Escola Municipal de Música Claudi Ari-
many han tornat a omplir-se de música, a la vegada que els casals 
infantils municipals i Can Font-Centre d’Art i Noves Tecnologies tor-
nen a estar actius cada tarda. 

L’Ajuntament contempla l’educació en sentit ampli, per tal de 
poder vincular-la a múltiples conceptes i perspectives: creixement, 
desenvolupament, criança, socialització, aprenentatges, hàbits, etc. 
En aquest marc, l’àrea d’Educació, vetlla pel correcte funcionament 
dels diferents centres educatius del municipi, tant dels que són de 
titularitat de la Generalitat de Catalunya com dels municipals. Amb 
l’objectiu de millorar la qualitat de l’ensenyament, ofereix un conjunt 
de serveis i executa un ventall de programes i accions:

•	 Manteniment dels centres educatius. Desenvolupament d’accions 
necessàries basades en tres tipus de manteniment: normatiu, 
preventiu i correctiu.

•	 Patis oberts a les escoles. Promoció de la cultura del lleure, 
ampliació i optimització dels espais públics de convivència 
aprofitant les instal·lacions escolars.

•	 Projecte Educatiu Comunitat i Escola. Aquest projecte va iniciar-se 
el curs 2014-2015 i té com a objectiu col·laborar en la promoció 
i integració de les escoles i instituts com a ens claus en el futur 
del municipi i com a part de la vida social i cultural del poble.

•	 Prevenció de l’absentisme escolar. Es vetlla per l’acompliment 
del dret a l’ensenyament obligatori i, en el cas que es detectin 
casos d’absentisme escolar, es treballa per tal de disminuir-lo 
i eradicar-lo. Els diferents serveis municipals estan coordinats 
per prevenir i detectar casos d’absentisme escolar.

•	 Campanya de preinscripció i matriculació. L’àrea d’Educació 
col·labora amb els centres docents públics, fent difusió i 
coordinant la campanya publicitària de preinscripció. A més 
gestiona la matrícula fora de termini de les escoles públiques 
del municipi (2n cicle d’Educació Infantil i Educació Primària) i 
la tramita a l’organisme competent per assignar plaça.

•	 Servei de logopèdia municipal. Prevenció i atenció a aquelles 
problemàtiques de llenguatge que puguin incidir negativament 
en l’aprenentatge dels alumnes del 2n cicle d’Educació Infantil 
i cicle inicial d’Educació Primària.

•	 Arts escèniques. Sensibilització de la població infantil i juvenil 
envers la música, la dansa, el teatre, etc.

•	 Foment de l’ús del català. Oferta de cursos de català en 
col·laboració amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística.

•	 Suport a entitats i centres educatius. Suport, mitjançant la 
convocatòria de subvencions, a les entitats i centres educatius. 
Cessió d’equipaments, préstec d’infraestructures, etc.

•	 Participació en els consells escolars dels centres educatius. L’àrea 
d’Educació participa a les reunions dels consells escolars de 
les 5 escoles, els 2 instituts i el Centre de Formació d’Adults.

•	 Gestió del Consell Escolar Municipal. Gestió i organització de les 
sessions del Consell Escolar Municipal.

Així mateix, gràcies a la coordinació amb altres àrees de l’Ajun-
tament es porten a terme altres actuacions. Com ara les visites a la 
Biblioteca, el programa d’educació viària o el de promoció esportiva.

En marxa el curs escolar 2016-2017

Escola Municipal de Música Claudi Arimany

Pati de l’Escola Bressol Municipal Cavall Fort
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D
ivendres 2 de setembre va tenir lloc la 2a Trobada Inaugural 
del curs escolar 2016-2017 al Teatre Auditori de Bellavista. 
Després de l’èxit de la passada edició, nombrosos docents i 
representants d’entitats educatives han volgut estar presents 

en aquest acte emmarcat dins del Projecte Educatiu Comunitat i Es-
cola.

El regidor d’Educació, José Antonio Aguilera (PSC), juntament amb 
la presidenta del Patronat de Cultura, Educació, Infància i Joventut, 
Marina Ginestí (CiU) i el regidor de Relacions Institucionals, Ferran 
Jiménez (CiU), van donar la benvinguda als assistents i van agraïr-los 
la important tasca que realitzen com a docents en la formació i trans-
missió de valors als joves i infants. També hi va intervenir breument 
la Inspectora del Departament d’Ensenyament Magdalena Palà, que 
va animar el professorat en la tasca que van reprendre el setembre 
passat. Tot seguit, es va projectar el vídeo explicatiu del municipi.

Des del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joven-
tut es va voler agrair la implicació i l’esforç de tots els implicats en 
matèria educativa. Els responsables de l’àrea d’Educació van expo-
sar els diferents programes que estan desenvolupant i impulsant des 
d’aquesta àrea. Aquest curs, el municipi ha passat a tenir 2.800 alum-
nes matriculats a les escoles.

Com a novetat, en aquesta segona edició de la trobada, es va con-
vidar l’antropòleg i professor Manuel Delgado, que va impartir una 

ponència sobre l’educació en valors, els límits i perills. Va tancar l’ac-
te l’alcalde del municipi, Francesc Colomé (CiU), i seguidament es va 
oferir un refrigeri a tots els assistents.

L
a primera Jornada de Reflexió sobre la Direcció Escolar, 
impulsada per la plataforma Formació per a la Direcció de 
Centres Educatius (FORDIRES), la Fundació Universitària 
Martí l’Humà i el Grup de Recerca en Organització de Centres 

(GROC), i patrocinada per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
i celebrada dimarts 30 d’agost a Can Font-Centre d’Art i Noves Tec-
nologies, va tenir un gran èxit de convocatòria. 

Tot i que es va programar en un dia de vacances per als docents, 
un total de 140 educadors vinguts d’arreu de Catalunya, així com de 
la resta de l’Estat espanyol, van assistir-hi. La inauguració de la jor-
nada va anar a càrrec del director general de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Lluís 
Baulenas; de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé; i del 
director de la Fundació Universitària Martí l’Humà, Jordi Salayet. 

Baulenas va remarcar que la direcció dels centres educatius 
és cabdal per alinear els recursos per aconseguir uns objectius. 
“Ens cal una coordinació total, tant a nivell vertical com horitzontal, 
d’aquests recursos i això ho ha de fer la direcció de cada centre”, 
ha afegit. El director general de Centres Públics també va dir que 
cal avançar cap a una singularització dels centres educatius per-
què s’adaptin a les característiques del propi alumnat. Per cloure el 
seu parlament, va demanar als coordinadors de l’acte que li fessin 
arribar les conclusions de la jornada, “perquè al departament ens 
interessa molt el que vosaltres opineu i us asseguro que tindrem en 
compte totes les idees que surtin d’aquest jornada de treball”. 

En darrer terme, Francesc Colomé va recordar que aquest és el 
quart any que les Franqueses acull el Postgrau en Direcció de Cen-
tres Educatius, “una aposta que indica que el nostre municipi creu 
en la formació”.

Primera Jornada de Reflexió sobre la 
Direcció Escolar

Primera jornada sobre la direcció escolar a Can Font

2a Trobada Inaugural del 
Curs Escolar 2016-2017

2a Trobada Inaugural del Curs Escolar 2016-2017
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El franquesí més gran celebra 107 anys

Més de disset actes a la Setmana 
Cultural de la Gent Gran de Bellavista

E
l 7 de setembre passat, l’avi més gran de les Franqueses, 
Francisco Jiménez Campoy, va celebrar els seus 107 anys. 
Campoy, que és veí de Llerona, actualment s’està en una re-
sidència de l’Ametlla del Vallès on va brindar amb la família 

amb motiu del seu aniversari. També el van acompanyar l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé (CiU), i la regidora de Sanitat, Salut 
Pública i Gent Gran, Rosa M. Pruna (CiU), que el van obsequiar amb 
un ram de flors.

Jiménez conserva l’alegria i es troba en bon estat de memòria i 
d’escolta encara que tingui dificultats de mobilitat. Va néixer el 1909 
a Cuevas de Almanzora (Almeria) i es va traslladar a Catalunya als 8 
anys. Va començar a treballar com a ferrer a la Roca del Vallès, i des-
prés a Granollers. És vidu des de fa set anys de Margarita Icart, amb 
qui va tenir una filla, la Carmina. Després de viure molts anys a Gra-
nollers, el 1977 va instal·lar-se a Llerona. Enguany, en la celebració 
del seu aniversari, ha repetit quin és el secret de la seva longevitat: 
“poca cama, poco plato y mucha suela de zapato”.

E
l Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista va acollir del 5 a l’11 
de setembre la tradicional Setmana Cultural que aquest any 
es va inaugurar amb l’exposició de treballs manuals realitzats 
pels membres de l’Associació Llar d’Avis de Bellavista.

Nombroses activitats culturals van reunir, durant set dies, a ve-
ïns i veïnes de les Franqueses. Representacions teatrals, concursos, 
tornejos i actuacions musicals, com les del grup musical granollerí 
“Flors i Violes”, que compta amb més de 35 anys d’experiència sobre 
els escenaris, o la del grup rociero “La Madrugá” de la Hermandad 
Rociera de Bellavista, han amenitzat les diverses trobades celebra-
des.

Més de 180 persones es van congregar al dinar i lliurament de 
trofeus a les competicions de dòmino, parxís, petanca i concurs de 
truites, que va culminar amb una setmana plena de festivitat durant 
la Diada de Catalunya. 

Prohibit fer foc al bosc 
Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer 
foc als terrenys forestals sense autorització

Francisco Jiménez Campoy envoltat de la seva família 

Dinar a l’Associació Llar d’Avis de Bellavista
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les oficines de Polítiques Socials 
de Corró d’Avall, més a prop de la 
ciutadania

E
stà previst que durant el mes d’octubre les oficines que l’àrea 
de Polítiques Socials té a Corró d’Avall, fins ara ubicades al 
costat de les dependències policials, es traslladin a la “case-
ta del Bon Repòs”, situada davant de l’Ajuntament. És per això 

que s’han realitzat reformes a l’edifici de davant de l’ajuntament per 
part de plans d’ocupació local.

L’àrea conservarà els números de telèfon i podrà seguir rebent 
visites a la nova ubicació. Amb aquest trasllat es facilitarà l’accés 
a aquestes oficines, ja que estaran més al centre de Corró d’Avall i 
a tocar de la resta d’àrees que treballen a l’edifici de l’Ajuntament. 
Aquestes oficines són per atendre els ciutadans i ciutadanes resi-
dents tant a Corró d’Avall com a Corró d’Amunt, Llerona i Marata.

Servei d’assistència als cementiris 
de les Franqueses per Tots Sants

A
mb l’objectiu de facilitar als veïns i veïnes del municipi la 
preparació dels nínxols i les tombes per al proper 1 de no-
vembre, l’Ajuntament ha posat ha disposició de la ciutada-
nia un servei d’assistència als cementiris municipals per als 

dies previs a Tots Sants. 
Els franquesins i franquesines que vulguin recordar els seus di-

funts coincidint amb el dia de Tots Sants, podran disposar, a partir 
del dia 24 d’octubre i fins al 31 d’octubre, d’ajuda a l’hora de netejar, 
pujar i baixar escales, col·locar les flors...

Els horaris establerts per al servei d’assistència a totes les per-
sones que ho necessitin són els següents:

Cementiri de Marata:       Dilluns 24 d’octubre de 12 a 14 h
Cementiri de Corró d’Avall:       Dimarts 25 d’octubre de 12 a 14 h
        Dijous 27 d’octubre de 12 a 14 h
        Divendres 28 d’octubre de 12 a 14 h
        Dilluns 31 d’octubre de 12 a 14 h
Cementiri de Corró d’Amunt:    Dimecres 26 d’octubre de 12 a 14 h

Noves oficines de Polítiques Socials

Cementiri de Corró d’Avall

160922_lones_zodiac
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[ actualitat ]

A
quest agost el Patronat Municipal d’Esports va fer canviar la 
gespa artificial del camp de futbol gran de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. La vida útil d’aquest tipus de su-
perfícies és d’uns 10 anys, i aquesta feia 13 anys que hi era. 

A causa del seu gran desgast, ja que utilitzen aquesta instal·lació 
molts equips de futbol de les Franqueses, estava molt malmesa. 

Les obres, que porta a terme l’empresa RoyalVerd per un import 
de 166.033,06 euros més IVA, consisteixen a retirar el paviment que 
s’ha de substituir, comprovar l’estat de la base asfàltica, col·locar-hi 
a sobre una subbase elàstica -una novetat respecte l’anterior, que 
afavoreix la biomecànica i la prevenció de lesions dels usuaris- i, per 
fi, el nou paviment de gespa nova.

Nova gespa artificial al camp de futbol 
de Corró d’Avall

Col·locació de la nova gespa artificial

“La Mitja”, al seu pas per les Franqueses Trofeu Ajuntament de les Franqueses

E
l setembre passat es va disputar el 6è Trofeu Ajuntament de les 
Franqueses. Els partits de la primera jornada, dimarts 13, van 
acabar amb els següents resultats: CF Bellavista, 2 – US Corró 
d’Amunt, 1, en el primer partit. Al segon partit: CF Les Fran-

queses, 3 – CE Llerona, 0. El tercer i quart lloc van quedar 1 a 0 a favor 
del CE Llerona i per tant la US Corró d’Amunt va quedar en 4t lloc. 
Després que el CF Les Franqueses i el CF Bellavista Milan quedessin 
0 – 0 en l’últim partit, la final va allargar-se amb la tanda de penals, en 
què el CF Les Franqueses va acabar fent-se seu el marcador.

Tots els classificats van rebre, per part del Patronat Municipal 
d’Esports, un xec per bescanviar amb material esportiu (segons la 
classificació obtinguda, l’import varia). Hi eren presents el regidor 
d’Esports, Juan Antonio Corchado (PSC), el vicepresident del Con-
sell d’Administració del PME, Jordi Ganduxé (CiU); i l’alcalde Fran-
cesc Colomé (CiU), que va lliurar el trofeu al guanyador del torneig.

E
l 26 de setembre va començar una nova edició del programa 
d’entrenaments “Entrena la Mitja”, organitzat pel patronat 
Municipal d’Esports (PME) de les Franqueses i el Club d’Atle-
tisme A4elkm, amb l’objectiu de preparar els corredors que 

vulguin fer la Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
el 5 de febrer de 2017.

Els entrenaments, que tenen lloc els dilluns, dimecres i diven-
dres, de 20 a 21h, estan planificats segons el nivell dels corredors i 
es realitzen a càrrec d’un entrenador nacional. 

Les inscripcions es poden realitzar a l’oficina del PME, són gra-
tuïtes, inclouen una assegurança esportiva i permeten utilitzar els 
vestidors, dutxes i gimnàs de l’Escola Guerau de Liost.  

Victòria del CF 
Les Franqueses

Nova edició 
del programa 
“Entrena la Mitja”
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L
a Junta de Govern Local de dijous 8 de setembre va aprovar 
l’atorgament de les subvencions de la tercera convocatòria 
d’ajuts a la rehabilitació del Pla de Barris de Bellavista. L’ob-
jectiu dels ajuts és incentivar la rehabilitació dels elements 

comuns dels edificis de Bellavista (façanes, patis interiors, instal-
lacions elèctriques, ascensors, cobertes, etc.) i així preservar-ne la 
durabilitat de les edificacions, adequar-ne l’eficiència i funcionalitat 
i millorar-ne l’aspecte estètic. 

 En aquesta convocatòria, 8 comunitats de propietaris han sol-
licitat ajuts a la rehabilitació. De les 8 comunitats que n’han sol-
licitat, 2 han presentat la documentació complementària requerida 
fora de termini i per tant no compleixen els requisits establerts en 
la convocatòria. De les 6 comunitats restants es veuen beneficiades 
aquelles sol·licituds que obtinguin major puntuació en el procés de 
concurrència competitiva. 

Les finques tenen un termini de 3 mesos des de la notificació de 
l’atorgament de la subvenció per iniciar les obres. Enguany les sol-
licituds d’ajuts a la rehabilitació presentades proposen obres inte-
grals de millora de diverses façanes i per primer cop, la instal·lació 
d’un ascensor que millorarà de manera significativa la qualitat de 
vida dels veïns d’aquesta finca.

El pressupost per a aquesta convocatòria d’ajuts a la rehabilita-
ció 2016 és de 202.740,97€. S’aniran obrint convocatòries d’ajuts fins 
que s’acabi el pressupost global del programa. Per a rebre informa-
ció sobre les properes convocatòries d’ajuts a la rehabilitació, podeu 
contactar amb l’Oficina Tècnica del Pla de Barris (Bellavista Activa, 
C. Rosselló 39, telèfon 938 616 221).

Atorgats els nous ajuts a la rehabilitació 

Els Súpercívics, en 
vídeo a les escoles

Tecnologia 4G per 
a la telefonia mòbil 
a les Franqueses

L
a campanya de civisme que organitza el Pla de Barris conti-
nua. Els Súpercívics, el subjecte de la campanya d’enguany 
que s’han fet conèixer a partir de cartells a les comunitats de 
veïns, són també els protagonistes d’uns clips de vídeo que 

es projectaran a les cinc escoles de les Franqueses durant aquest 
primer trimestre de curs. El propòsit és explicar als alumnes d’Edu-
cació Infantil i Primària alguns exemples de comportaments cívics a 
les comunitats de veïnals. A més a més, els grups de 4t de Primària 
treballaran en un còmic un cop visionats els vídeos.

El programa de la campanya inclou activitats adreçades a tots 
els públics: a l’infantil a través de les escoles; als joves a través 
dels instituts; i als adults i gent gran a través de xerrades i tertúlies 
organitzades amb les comunitats de veïns.

A
ctualment s’està realitzant el desplegament de la tecnologia 
4G per a la telefonia mòbil a les Franqueses del Vallès, fet 
que pot provocar alguna disfunció en la recepció del senyal 
de la Televisió Digital Terrestre (TDT) en algunes llars del 

municipi, ja que per implantar la velocitat 4G es farà servir la banda 
de freqüències de 800 MHz, anteriorment utilitzada per a la TDT. 

Per aquest motiu l’empresa Llega800 ha posat a disposició de tot-
hom un número de telèfon d’atenció gratuït, el 900 833 999, així com el 
web www.llega800.es, per resoldre, sense cost per als usuaris, totes 
les incidències que es derivin de l’activació d’aquest servei. 

Edifici rehabilitat amb una subvenció del Pla de Barris de l’any 2015

Fragment d’un clip dels Supercívics

Desplegament de la tecnologia 4G
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[ reportatge ]

FESTES MAJORS

BELLAVISTA
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Totes les fotografies al Flickr 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès

MARATA

CORRÓ D’AMUNT
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[ reportatge ]

FESTES MAJORS

CORRÓ D’AVALL

LLERONA
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[ espectacles ]

11è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

01 d’octubre
18 h Teatre Auditori de Bellavista 

Espectacle de dansa recomanat a partir de 6 anys
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros

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?

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

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

Concert 
Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros

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.

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

Orquestra de Cambra 
Terrassa 48 

Mons Dansa

29 d’octubre
18 h Teatre Auditori de Bellavista 

A partir de 6 anys
Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros

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 

Artristras



4rt Cicle d’Humor&Co

08 d’octubre
21 h Casal Cultural de Corró d’Avall

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

22 d’octubre
21 h Teatre Auditori de Bellavista

Concert
Durada: 75 min.
Preu: 18 i 15* euros 

BE GOD IS

CONCERTO A TEMPO D’UMORE

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. 

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

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

Espai Dual

Orquestra de Cambra 
de l’Empordà

11è Cicle d’Espectacles 
Infantils i Familiars 

5€ 1 hora abans a la taquilla del teatre
4€ majors de 65 anys, pensionistes, 
aturats i menors de 25 anys
Entrades no numerades

Informació: 
938 466 506 · www.lesfranqueses.cat 
Teatre Auditori de Bellavista. Carrer 
d’Astúries, 1 · Tel. 938 405 782 
Casal Cultural de Corró d’Avall. 
Avinguda de Santa Eulàlia, s/n. 
Tel. 930 138 191 

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

Ajuntament de 
les Franqueses

@lesfranqueses

Organitza:

Amb el suport de:

17

4t Cicle Humor & Co. 

Be god is 8€ / 6€* 
Concerto a tempo d’umore 18€ / 15€* 
* majors de 65 anys, pensionistes, 
aturats, menors de 25 anys i anticipada 

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, no festius) i 
a www.codetickets.com  

El dia de la funció: 2 hores abans a la 
taquilla del teatre. Entrades numerades

PREUS I VENDA D’ENTRADES
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[ agenda ]

Excursió dels casals infantils municipals al 

Montcau 

Gaudir d’una activitat d’excursionisme. Preu: 5 

euros per als inscrits als casals i 7 euros per als 

no inscrits. Inscripcions obertes. Informació: 

Centre Cultural de Bellavista (938 405 781) / 

Centre Cultural Can Ganduxer (938 404 967)

9-17 h Sortida i arribada del Centre Cultural de 

Bellavista i del Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Casals Infantils Municipals

01 dissabte

02 diumenge

04 dimarts

Dia de la Germandat

12.30 h Missa i cant dels goigs a l’Església de 

Sant Mamet de Corró d’Amunt

14 h Dinar de germanor a les Antigues Escoles 

de Corró d’Amunt. Amanida, arrossada, postres i 

celler (13 euros, inscripcions prèvies)

17 h Teatre amb el grup Siempre Joven de 

Bellavista: El enfermo imaginario de Molière. 

Direcció: Yanina Marini. Entrada lliure

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Hora del conte “especial nadons”: Tastet de 

moxaines, a càrrec d’Anna Farrés. Cal inscripció 

prèvia a la Biblioteca Municipal o al telèfon 938 

404 388. Activitat amb aforament limitat a 15 

infants

17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

Espai Zero: Decorem l’Espai Zero. 4 i 6 d’octubre 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

06 dijous 11 dimarts

13 dijous

14 divendres

16 diumenge

18 dimarts

20 dijous

07 divendres

09 diumenge

10 dilluns

Espais de lectura: Amb el comentari de la novel.

la El Jilguero, de Donna Tartt

18 h Biblioteca Municipal

Espai Zero: Decorem l’Espai Zero. 4 i 6 d’octubre 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espai Zero: Taller de Robòtica. 11 i 18 d’octubre 

18–20.30 h Centre Cultural de Bellavista

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espai Zero: Taller de berenar dolç

18–20.30 h Centre Cultural de Bellavista

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espai Zero: Tarda de jocs

18–20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Sortides de Natura. De Santa Justa i Santa Rufina 

a Les Torres – Lliçà d’Amunt per C32, guiada per 

Agustí Martínez

8-14 h Sortida de Can Ganduxer amb cotxes 

particulars. Distància 13 km. Desnivell 150 m. 

Gratuït. Inscripcions obertes a info@lacivica.com 

Whatsapp 600 505 849

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Espai Zero: Taller de Robòtica

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

Espai Zero: Preparem les Golfes. Trobada de 

DJ’s (20 i 27 d’octubre) 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espai Zero: Tarda de jocs (7 i 14 d’octubre) 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Homenatge a la Vellesa de Corró d’Amunt

12.30 h Missa solemne a l’església de Sant Mamet 

de Corró d’Amunt 

14 h Dinar a les Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt

16.30 h Teatre, una adaptació de l’obra Plats Bruts 

a càrrec del Grup de Teatre Boina

Org. Grup de Teatre Boina

Festa de Sant Francesc d’Assís

11 h Missa a l’església de Sant Francesc d’Assís

14 h Dinar de germanor i sobretaula al local 

parroquial (carrer de Barcelona, 36, baixos. 

Bellavista)

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Xerrada: Les noves addiccions no-tòxiques: 

facebook, whatsapp, consoles, jocs en línia. El 

infants d’ara han nascut en l’era digital, però 

això no vol dir que sàpiguen fer un bon ús del fet 

digital. És responsabilitat de pares i educadors 

facilitar que facin una incorporació positiva 

de la tecnologia i un bon ús de la mateixa. Les 

potencialitats són infinites, els riscos evitables. 

16.30-18 h Biblioteca Escola Joan Sanpera

Org. AMPA Joan Sanpera 673 94 07 05. Col. PMEIJ 
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“Octubre tronat, hivern nevat”

Xerrada: Tècniques d’Estudi, com podem 

ajudar els pares i mares als fills/es, a càrrec 

d’Educaweb. Aquesta xerrada pretén orientar a 

les famílies sobre com guiar i acompanyar els 

seus fills/es per tal que treguin el màxim profit 

del seu temps d’estudi. Es posaran a l’abast de 

les famílies eines, recursos i tècniques per fer 

aquesta tasca d’acompanyament. 

17.30 h Escola Bellavista-Joan Camps

Inscripcions: Àrea d’Infància i Joventut, del 3 al 

14 d’octubre, dm. i dj. de 10 a 13h. 938 405 780  

infanciaijoventut@lesfranqueses.cat. 

Servei de monitoratge gratuït, cal sol·licitar-lo 

en el moment de la inscripció.

Org. Àrea d’Infància i Joventut i Àrea d’Educació.

Col. Escola i AMPA de l’Escola Bellavista-Joan 

Camps

21 divendres
Espai Zero: Activitat conjunta amb els centres 

municipals de Joves

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

27 dijous

22 dissabte

23 diumenge

25 dimarts

26 dimecres

Hora del conte. Comencem temporada! Contes 

de la Maria Castanya, a càrrec de la Cia Patawa

17.30 h Biblioteca Municipal

Org. Biblioteca Municipal

Xerrada: Eduquem jugant. Com a pares i mares 

és clau donar idees, no dir el que ha de fer sinó 

mostrar alternatives i educar-les de manera que 

sàpiguen què fer amb el seu temps. Així és com 

la seva “màquina de pensar” s’activa i entrena 

la seva capacitat de crear noves alternatives, 

d’inventar, d’imaginar, d’explorar, d’experimentar 

i de ser capaç de transformar la seva realitat 

essent conscient de les seves capacitats.

19-20.30 h Biblioteca Escola Joan Sanpera

Org. AMPA Joan Sanpera 673 94 07 05 

Col. PMEIJ

Espai Zero: Preparem les Golfes. Trobada de 

DJ’s

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Cercle de famílies conscients. Un espai 

on donar-nos una perspectiva i eines 

d’autoconeixement per sentir-nos amb una guia 

interna més sòlida en el camí de creixement com 

a mares, pares i famílies. 

10-12 h Centre Cultural de Bellavista

Inscripcions: 

lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

Org. Espai Nadó – Espai Infant

Concert de guitarra clàssica, a càrrec de 

Luciano Pompilio

Obres de F. Sor, E. Granados, F. Tarrega, J.S. 

Bach, S. Iannarelli i A. Barrios Mangore

10 h Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i 

Centre Cultural de Marata

Espai Zero: Tu què escoltes? Intercanvi de música 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espai Zero: taller d’animació. Com es fan els 

dibuixos animats? dins del programa Ítaca. A 

partir de 12 anys. 26 oct, 2, 9 i 16 de nov.

17.30-19.00 h Centre Cultural de Bellavista

Informació: Biblioteca Municipal. 938 404 388 

biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat

28 divendres

29 dissabte

Les Golfes. Festa Jove. Festa DJ’S. Nit de terror. 

Jocs i activitats.

19 h Centre municipal de Joves, Bellavista. 

Entrada lliure, límit d’aforament. (938 405 781 – 

687 502 030)

Org. Casal Municipal de Joves

Visita al Saló del Manga

9 a 17 h Sortida cultural per a joves. Preu: 12 

euros per als inscrits als centres de joves i 15 

euros per als no inscrits. Inscripcions: obertes. 

Informació: Centre Cultural de Bellavista (938 

405 781 / centrejoves.bellavista@lesfranqueses.

cat) / Centre Cultural Can Ganduxer (938 404 967 

/ centrejoves.corro@lesfranqueses.cat)

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Dg. 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

COLÒNIES INFANTILS A CASTELLBELL I EL 

VILAR (EL BAGES) 

22 i 23 d’octubre

Gaudir d’una sortida de convivència 

a la natura on farem jocs, i activitats 

d’excursionisme.

Preu: 50 euros per als inscrits als casals i 

60 euros per als no inscrits. Inscripcions: 

obertes. Informació: Centre Cultural de 

Bellavista (938 405 781) i Centre Cultural Can 

Ganduxer (938 466 506)

Org. Casals infantils municipals

HALLOWEEN. EL TEMPLE DE LES TENEBRES 

8è Passatge del terror i 7è Concurs de 

carbasses. Botifarrada, brou calent, 

castanyes i moniatos. Animació terrorífica a 

l’exterior. Preus populars.

28, 29, 30 i 31 d’octubre 

19-01 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt
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ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

De setembre a juny (de 3 a 11 anys). 

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivències, etc. 

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 

(casalsinfantils@lesfranqueses.cat)

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES

De  setembre a juny (a partir de 12 anys)

•	 Sala d’estudi (a partir de 17.30 h):  un 

espai per fer treballs en grup, fer deures 

o estudiar 

•	 Activitats (de 18.30 a 20.30 h): tallers, 

jocs, sortides, festes populars, etc. 

De dl. a dv. de 18.30 a 20.30 h 

•	 Dl. i dc. al Centre Cultural de Bellavista

(centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat)

•	 Dt. i dj. al Centre Cultural Can Ganduxer

(centrejoves.corro@lesfranqueses.cat);

•	 Dv. alterns

Inscripcions obertes tot l’any

Informació: Centre Cultural de Bellavista 

centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat 

(938 405 781) i Centre Cultural Can Ganduxer 

centrejoves.corro@lesfranqueses.cat  (938 

404 967)

Org. Casals infantils municipals i centres 

municipals de joves

SETMANA CULTURAL DEL CASAL DE GENT 

GRAN LES FRANQUESES

Del 3 al 9 d’octubre

03 dilluns

10 h Inauguració de l’exposició de manualitats

10.30 h Campionat de petanca amb la 

participació dels casals de Corró d’Avall, 

Bellavista i les Franqueses

17.30 h Represenació teatral: Mare... el pare ha 

tornat a càrrec del Grup de teatre del Casal de 

Gent Gran Jaume Terrades, de Mataró

04 dimarts

10.30 h Campionat de dòmino, billar i parxís 

femení

16.30 h Ballada de sardanes

17.30 h Representació teatral: El enfermo 

imaginario de Molière a càrrec del Grup de 

teatre del Casal d’Avis i Centre Social de 

Bellavista

05 dimecres

10.30 h Esmorzar amb botifarra per als 

participants dels campionats i lliurament de 

premis

17.30 h Cantada d’havaneres a càrec del grup 

Nus Mariner. Rom cremat i xurros

06 dijous

11 h Taula de gimnàstica

17.30 h Exhibició de ball en línia

18 h  Monòleg de La Pasión

18.30 h Actuació de l’Esbart Dansaire de 

Granollers

07 divendres

14 h Dinar de germanor

17.30 h Actuacions de les corals dels 

casals de gent gran de Granollers i de les 

Franqueses

08 dissabte

16.30 h Ball amb l’actuació de Jordi

17.30 h Actuació del grup de Ball de Gitanes 

de Montmeló

09 diumenge

17.30 h Actuació de la coral Gospel Girls de 

Granollers

18.30 h Desfilada de vestits de paper amb la 

participació de diversos centres

Org. Casal de Gent Gran Les Franqueses

ACITIVITATS EXTRAESCOLARS A L’ESCOLA 

BELLAVISTA-JOAN CAMPS

PATINATGE ARTÍSTIC

Divendres de 17 a 18 h

Hi haurà estoc de patins propietat de l’AMPA.

TWIRLING

Dimarts de 17 a 18 h

Per a inscripcions i més informació: 

ampabellavistajoancamps@gmail.com

Org. AMPA de l’Escola Bellavista-Joan Camps

Col. PMCEIJ

ACTIVITATS ENEI

Anglès en Família. Dl. De 17 a 18.15 h i dc. de 

17.30 a 18.45 h. Lloc a determinar

Ioga amb nadons. Dl. de 17 a 18.30 i Dt. 

de 10.30 a 11.45 h al Centre Cultural de 

Bellavista

Ioga amb embarassades. Dl. de 18.30 a 19.45 h

Creixem junts. Trobades familiars on 

parlarem entre tots dels temes de criança. 

Dirigit a famílies entre 0 a 6 anys. Dc. de 10 a 

12 h. a les Antigues Escoles de Llerona i dj. de 

17.30 a 19 h al gimnàs de l’Escola Bellavista-

Joan Camps

Música en família. Taller per a nadons i 

iniciació musical de nens i nenes fins a 6 

anys. Dc. dj. i ds. Lloc i horaris a determinar 

depenent de l’activitat

Biodansa. Un espai de trobada afectiva entre 

pares i fills de 3 a 6 anys. Dc. de 17.30 a 18.45 h

Informació i inscripcions 

lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

Org. Espai Nadó-Espai Infant

ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES

Ds. 1 d’octubre: 

10 a 19.30 h Workshop de fotografia: Intención 

en el acto de fotografiar, a càrrec de l’artista 

Guillermo de Angelis. Nivell: mig. Càmera: 

qualsevol. Places limitades (entre 6 i 10 

persones).

Preu: 85 euros. Dinar no inclòs. 

Durant tot el mes:

Exposició fotogràfica: En aquest lloc, en 

aquest moment.  Recull de fotografies 

artístiques en blanc i negre de l’artista 

internacional Guillermo de Angelis que 

retraten paisatges dels diferents nuclis del 

municipi des d’una perspectiva estètica i 

plàstica. 

Dv. de 17 a 20 h. Ds. de 11 a 13 h. Resta de la 

setmana, hores concertades. 

(carrer de Sant Ponç, 65, Corró d’Avall). 

Entrada lliure

Informació: www.artemisiacultura.com

617 23 10 23

Org. Artemisia, Art & Tendències

ESPAI ZERO

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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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

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

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

CURSOS I TALLERS
www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

TALLER CREATIU PER A INFANTS

Realització d’un conte sobre els Drets dels 

Infants.Taller a càrrec d’Ada Cusidó i Elena 

Frauca, adreçat a infants de 3 a 12 anys 

acompanyats d’un adult. L’activitat s’emmarca 

dins la Festa de la Infància. 

•	 Dimarts 15 de novembre, de 17.30 a 19 h

•	 Dissabte 19 i 26 de novembre, de 10 a 12 h

Preu:  6 euros 

Places limitades. Inscripcions i informació: 

a la Biblioteca Municipal dt., dc. i ds. de 10 a 

13.30 h i de dl. a dv. de 16 a 20 h, o al telèfon 

938 404 388

CURS DE PHOTOSHOP

25 i 27 d’octubre

Dt. i dj. de 17 a 20 h. C. Cultural de Bellavista

Porteu el vostre ordinador portàtil. Curs 

gratuït. Inscripció a la Biblioteca, 938 404 388

franqueses@biblioteca.lesfranqueses.cat

Org. Biblioteca Municipal

CURSOS DE FORMACIÓ A CAN RIBAS

•	 Anglès: Preparació nivell PET (150 h)

Inici: 3 d’octubre

De dilluns a divendres de 9 a 13 h

Preinscripcions obertes

•	 Monitor de lleure (150 h teòriques + 160 h 

pràctiques)

Inici: 10 d’octubre

De dilluns a divendres de 9 a 14 h

•	 Informàtica bàsica (20 h)

Inici: 18 d’octubre

Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 h 

Preinscripcions obertes

Taller per a emprenedors: Vols muntar 

un negoci o tens una idea? T’expliquem 

els passos a seguir

27 d’octubre, de 9.30 a 11.30 h. Sessió 

única. Cal confirmar assistència

A Can Ribas-Centre de Recursos Agraris

Inscripcions i informació: 938 443 040 / 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat

CURSOS DE “LA CÍVICA”

•	 Coral Xeremella: de setembre a juliol, 

els dijous de 21 a 22.30 h.

•	 Pilates: de setembre a juliol, els dimarts 

de 19.30 a 20.20 h o de 20.30 a 21.30 h, i 

els dijous de 18.30 a 19.30 h. 

•	 Tai-txi: de setembre a juny, els dilluns de 

20 a 21 h. 

•	 Zumba: de setembre a juny, els dimecres 

de 20 a 20.50 h i els divendres de 19.30 

a 20.20 h. 

•	 Teatrívica Canalla de la Cívica: 

d’octubre a juny, els dimecres de 17 a 

19 h. De 5 a 12 anys. Tallers creatius 

d’interpretació i expressió corporal amb 

la finalitat de crear una obra de teatre 

que interpretarem a final de curs 

A la Nau de Can Ganduxer

Inscripcions: info@lacivica.com. Whatsapp 

600 505 849 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall

TALLER VIVENCIAL

3 i 10 de novembre

Hi ha pares i mares perfectes? Com ser un bon 

guia per als nostres fills i filles, a càrrec de 

Pura Serena i Bea Casanovas, terapeutes 

Gestalt i coaches, en el marc dels Projectes 

Fem Camí en l’Educació en Família i Projecte 

Educatiu Comunitat i Escola. Dues sessions 

per a reconèixer i desenvolupar el model de 

família; adquirir eines per superar moments 

de dificultat a la família mitjançant valors 

familiars, fortaleses i qualitats; i treballar 

l’escolta activa, l’empatia i l’assertivitat. 

Places limitades. Inscripcions: del 17 al 28 

d’octubre, dt. i dj. de 10 a 13 h, al 938 405 780 / 

infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 

17.30 h Centre Cultural de Bellavista 

Col. Diputació de Barcelona. Xarxa de 

municipis

SARDANISTES FRANQUESINS

Curs de sardanes a tres nivells: principiants, 

manteniment i repartiment.

Del 6 al 27 d’octubre

Dj. de 17.30 a 18.30 h. Casal Cultural de Corró 

d’Avall

Activitat gratuïta i oberta a tothom.

CURSOS DE CAN FONT-CENTRE D’ART I 

NOVES TECNOLOGIES

D’octubre a juny

•	 Cursos per a escolars: juguem en anglès 

I i II; reforç escolar; taller de pintura i 

dibuix infantil; laboratori de robòtica per 

a infants; programació de videojocs per a 

ordinadors; ciència per a infants; i cuina 

per a nens i pares

•	 Cursos per a joves: laboratori de 

robòtica per a joves; programació de 

videojocs per a ordinadors; disseny de 

peces i impressió en  impressora 3D; i 

tallers de pintura i dibuix

•	 Activitats per a adults: practiquem 

anglès I, II, III, IV i V; conversa, lectura 

i escriptura en anglès; practiquem 

francès I i II; alemany inicial; laboratori 

de robòtica per a adults; tallers de 

pintura i dibuix; taller de restauració 

de mobles; utilització pràctica de la 

càmera digital (iniciació a la fotografia); 

ajusta, modifica i retoca les teves fotos; 

costura de supervivència i patchwork; 

informàtica bàsica; informàtica-

ofimàtica; pintura sobre seda; dibuixant 

el cos humà (amb model); dibuix i disseny 

assistit per ordinador; disseny de peces i 

impressió en 3D; introducció a les xarxes 

socials com a eina de comunicació per 

a l’empresa i l’autònom; ioga dinàmic; 

relaxació i control de l’estrès; Tai-Txi; 

automaquillatge; dietètica i nutrició; 

cuina actual; cuinar pasta; taller de 

rebosteria; taller de tapes; iniciació al 

tast de vins i caves; tast de cerveses; 

taller de gintònics; història de l’art; 

història universal; curs d’escriptura 

creativa; postgrau en direcció de centres 

educatius; i per a més grans de 25

Informació: dimarts, de 10 a 12 h. i de dilluns 

a divendres, de 16.30 a 20 h. Per conèixer els 

horaris, els preus i tots els detalls de l’oferta 

formativa podeu descarregar-vos el full 

informatiu des del web www.lesfranqueses.

cat o contactar al 938 403 375 / canfont@

lesfranqueses.cat

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS

Matrícula oberta per a tots els ensenyaments

Informació i horaris www.cfabellavista.org



22

[ grups polítics ]

Francesc Colomé 
Portaveu del grup polític municipal Convergència i Unió (CiU)

VISITA GUIADA A JOAN CAMPS 2ª PART. Abans de continuar rellegiu l’article del mes de Juliol. Així doncs, si tenim en compte tots els punts 
positius, perquè hi ha tanta baixa demanda? Perquè hi ha famílies que, volent anar a una escola pública, acaben en una escola de pagament 
en un altre municipi, amb l’esforç econòmic que suposa? I la resposta és clara: aquesta escola assumeix la majoria de la immigració del 
municipi, i fa que es tingui una falsa sensació de poc nivell educatiu. I que fem? D’entrada no negar la realitat. Si continuem parlant amb am-
bigüitats, si no s’afronta d’una manera decisiva, la situació es pot degradar més. Per tant és imprescindible que direcció, AMPA, ajuntament 
i Generalitat, primer analitzin la realitat i després donin una solució conjunta. S’ha de dir que l’escola ja fa aquest esforç d’excel·lència, però 
estem en un moment d’innovació en les escoles de primària i aquest esforç queda diluït. Podríem callar, pensant que dir públicament que 
tenim problemes concrets amb la immigració o que al final no som una societat tan acollidora, ens treu votants, però aquest no ha sigut mai 
el nostre estil, hem arribat aquí per donar solucions o per ajudar a ser part d’elles, no per fer veure que tot va bé. He començat aquest article 
com a pare i l’acabo com a regidor, des del nostre grup sempre tindreu les portes obertes, l’educació és pilar de la nostra societat i creiem 
plenament en què ha de ser pública, inclusiva i de qualitat, per tant no dubteu mai en parar-nos pel carrer, demanar-nos reunions i fer-nos 
arribar tant les problemàtiques com les possibilitats de millorar l’educació a Les Franqueses. 

PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ. Declaracions d’Artur Mas: La causa del 9N és una causa de caràcter polític.“Estem encausats per la via 
penal per haver escoltat la gent, com ha de ser en democràcia. Ja no és una qüestió sobre la independència de Catalunya, sinó de la qua-
litat democràtica del govern espanyol”. Mas recorda la gran mobilització social del 9N del 2014 i  remarca que “va ser un acte plenament 
democràtic, pacífic, amb 2.350.000 persones dipositant voluntàriament el seu vot en una urna i que va tenir una enorme projecció inter-
nacional”. I ha contrastat el sentit democràtic d’aquesta mobilització amb la negativa del Govern de l’Estat a buscar una sortida acordada i 
dialogada perquè els catalans puguin decidir el seu futur polític:“En lloc de ser pactat en una taula de negociació que seria el més normal 
en un sistema democràtic de qualitat, ens hem trobat recursos a les fiscalies i als tribunals de Barcelona i de Madrid”.  DEMÒCRATES DE 
CATALUNYA: Una delegació de Demòcrates de Catalunya, encapçalada pels diputats demòcrates i portaveus de la formació, Toni Castellà i 
Titon Laïlla, van assistir  a la concentració, convocada per Òmnium, l’ANC i l’AMI, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en su-
port a Francesc Homs, (que va declarar el dimarts 19 de setembre davant el Tribunal Suprem). “És en aquest sentit, que també Demòcrates 
vol reiterar el seu suport a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, arran que el TSJC va confirmar que desestima els recursos presentats 
i els acusa de delictes de desobediència i prevaricació” arran del 9N. La Unitat fa la força!

ES LA HORA de que nuestros regidores estén en la calle donde están realmente los problemas de nuestros vecinos.
Para ello hemos creado el área de participación y relaciones ciudadanas, una nueva vía de contacto con nuestros vecinos y vecinas, reuniones 
que realizaremos para que todos y todas podáis exponer vuestras ideas, propuestas, problemas o inquietudes, es la hora de escuchar de TÚ 
a TÚ a nuestros vecinos y vecinas.
Nos tendréis a vuestra disposición para empezar a cambiar las cosas JUNTOS, porque sumando avanzamos más.
Con las asociaciones de vecinos de nuestros pueblos empezamos una nueva etapa donde queremos mejorar y avanzar en las relaciones, cre-
emos que sois un interlocutor clave, por lo tanto organizaremos visitas sobre el territorio, pisando la calle y resolviendo juntos las incidencias 
que vayamos encontrando, como la limpieza, el estado de nuestros parques y un largo etc, que nos preocupa a todos y todas.
Desde el PSC esperamos que esta nueva forma de trabajar sea de vuestro agrado y encontréis en ella una nueva forma de hacer política que 
no es otra que resolver todos los problemas que se puedan y que lo hagamos  juntos para que Les Franqueses del Vallès sea mejor.

Rafael Bernabé
Portaveu del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)

Juan Antonio Corchado
Portaveu del gup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
(PSC-CP)
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Àngel Profitós 
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM)

ESCRIC L’11 DE SETEMBRE A LA NIT. Cansat i content. Cansat perquè la intensitat de cap de setmana de Festa Major a Llerona, actes insti-
tucionals de la Diada al municipi al matí, i manifestació a la tarda, posen a prova el físic dels que ja tenim una edat. Content perquè, un cop 
més, Llerona ens ha ofert un exemple de Festa Major i els catalans un exemple de Diada. Els catalans (i els franquesins/es no ens hem pas 
quedat enrere) hem tornat a mostrar al mon esforç, civisme i perseverança. El Govern i el Parlament nacionals van fent passes endavant 
en un procés democràtic, pacífic i ordenat seguint la voluntat dels catalans de voler decidir sobre la independència de la nostra nació.  I el 
govern de les Franqueses? Al matí de la Diada, dos partits (el PP i el PSC) no han vingut a la xerrada institucional que la Isona Passola ens ha 
ofert dins d’una sala de plens que no ha pogut encabir tots els assistents. No sé si els provoca urticària llevar-se d’hora al matí, escoltar una 
conferenciant que parla clar i català, o sentir parlar de cultura en general. Per altra banda, ara que a Catalunya dirigents i militants del nou 
Partit Demòcrata empenyen amb força el carro del procés i el full de ruta, aquí mantenim la Convergència d’abans que segueix cagant dubtes 
en el tema nacional. Sap greu no tenir a cap espai públic del poble una estelada (però es fruït d’una votació del Ple on Convergència –excepte 
l’alcalde que va votar en contra- es va abstenir). Fa vergonya que molts mesos després d’haver-ho aprovat no tinguem tampoc els indicadors 
de municipi per la independència quan som el poble més gran de la comarca dins de l’AMI. Fins quan? 

SOBRE EL TRAÇAT DEL QUART CINTURÓ I EL SEU PAS PER LES FRANQUESES. Properament es faran els treballs per a l’estudi d’impacte 
del traçat del Quart Cinturó, que també anomenen amb altres noms, que inclou el traçat i les seves afectacions. Es tracta d’un treball previ 
al projecte constructiu. De moment, el traçat passa pel nostre poble i, tant l’Ajuntament com els diferents grups municipals, han manifestat 
la seva postura en contra del traçat i del projecte en general.

Sembla que ens els últims temps s’hagi plantejat un canvi de traçat dins el nostre municipi que satisfà a alguns, però mai s’ha dit ni tampoc 
s’ha manifestat res al contrari. Nosaltres rebutgem el projecte i també la idea que el Quart Cinturó tingui un altre traçat però segueixi pas-
sant per les Franqueses. Cal manifestar el rebuig pel traçat del Quart Cinturó per les Franqueses. Qualsevol plantejament envers aquesta 
infraestructura cal explicar-lo molt bé perquè s’entengui.

LA POLÍTICA. Según lo que dice el diccionario, la Política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo 
para alcanzar ciertos objetivos.  También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el 
choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad.
Es curioso observar esta definición, cuando la actualidad muestra otra realidad, quizás una realidad distorsionada de lo que la política real-
mente debería ser; hemos entrado en una dinámica de contínuo insulto y desprecio por parte de algunos políticos.  Esta situación insólita es 
normal que se traslade al pueblo, que es quien lo paga con incomodidad e incertidumbre.
Hemos dicho que la política debería ser el instrumento para resolver o minimizar los conflictos que normalmente surgen en una sociedad y 
los políticos deberíamos ser personas que antepusiésemos el bienestar social a nuestras tendencias y colores políticos.  La democracia es la 
forma de organización política que se ha ido convirtiendo en la forma más popular en las últimas décadas y se basa en un estado elegido por 
mayoría en base a lo estipulado por una Constitución aprobada por el pueblo.  Teóricamente debería ser así, pero en la práctica pocas veces 
se cumple, debido a que es difícil que los políticos dejen a un lado sus intereses particulares para velar por los de todo el pueblo.
En nuestro pueblo intentamos que prime el bienestar de los franquesinos.  Es imposible complacer totalmente a todos, pero intentamos 
hacer lo mejor para que la Política vuelva a tener el significado que debería tener!

Francesc Torné 
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)




