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[ telèfons d’interès ]
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de Bellavista. Carrer de Rosselló, 39.
938 615 435
Horari de les oficines:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

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

[ editorial ]

[ sumari ]
El passat dimecres 5 d’octubre, el secretari general de la patronal PIMEC,
Antoni Cañete va impartir, a les installacions de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris, la xerrada Què pot fer PIMEC
per a tu i la teva empresa? Una jornada
per ajudar i assessorar els empresaris,
comerciants i autònoms que dia rere dia
lluiten per tirar endavant els seus projectes. 150 empresaris i empresàries de
tota la comarca van omplir la sala i a mi
em va tocar donar la benvinguda.

Els vaig parlar, com no podia ser d’altra manera, del nostre municipi, primer
de la seva composició i després del que
hem fet i seguirem fent per dinamitzar
l’economia local. La millor manera era
donant dades objectives que vull donar-vos a conèixer. Al març de 2013,
amb una població de prop de 19.500 habitants, teníem 1.923 persones aturades. Al setembre de 2016, amb una població de 19.600 habitants (estem augmentant), 1.239 persones aturades. Aquestes són dades que caldria analitzar amb més profunditat, hauríem de mirar quins tipus de contractes, si són temporals o definitius, l’import, etc. però
al cap i a la fi són dades objectives. I què ha fet l’Ajuntament al respecte? Quin mèrit té?
Crec que diverses accions. Les més significatives:
1.- Congelació de la pressió fiscal per a tots els ciutadans i les ciutadanes del municipi
l’any 2014, baixada de l’1% dels impostos el 2015, congelació novament el 2016 i també
ho farem pel que fa a l’exercici 2017.
2.- Implementar una política de plans d’ocupació de les persones en atur. Des del 2013
fins a l’actualitat més de 250 franquesins i franquesines en situació d’atur de llarga
durada i/o risc d’exclusió social han gaudit d’un pla d’ocupació de 6 mesos que, si més
no, els ha retornat al món laboral (la millor política o acció social és l’ocupació). Ara
estem implantant amb força èxit els plans d’ocupació a les empreses: l’Ajuntament subvenciona la meitat del contracte de la persona a contractar i l’empresa l’altre 50% amb
el compromís de durada d’un any. Per aquest 2017 obrirem el projecte també al teixit
comercial del municipi.
3.- Hem canviat els paràmetres urbanístics i els usos dels nostres polígons industrials
per a fer-los més atractius. I ha donat i està donant els seus resultats. En els darrers
dos anys el polígon industrial del pla de Llerona s’està omplint i 16 empreses noves s’hi
han implantat juntament amb dos aparcaments de camions i serveis per al polígon que
estan en parcel·les municipals.
4.- La creació de nou sòl industrial al polígon del sector N (carretera de Cardedeu) que
aquest mes d’octubre passat hem aprovat definitivament i que inclou el complex esportiu de natació sincronitzada, que serà referent mundial.
5. I, sobretot, l’assessorament directe que l’àrea de Dinamització Econòmica ha realitzat tot aquest temps a empresaris i emprenedors per obrir o bé redirigir el seu negoci.
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[ actualitat ]
L’Ajuntament signa amb Barnasfalt
les obres del Falgar i la Verneda

D

ijous 13 d’octubre, l’Ajuntament i l’empresa constructora
d’obres públiques Barnasfalt, van signar el contracte de
l’obra del parc del Falgar i la Verneda, per un import de 2,9
milions d’euros i un termini d’execució de nou mesos i mig.
El projecte d’obra es basa en el que va determinar el procés participatiu l’any 2012, un procés que pretenia implicar a tota la població
en la definició d’un projecte rellevant per al municipi, tant pel seu
valor territorial i funcional com pel seu llarg procés de definició i la
inversió econòmica ja realitzada.
Els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses van apostar per
convertir el parc del Falgar i la Verneda en una gran zona verda, sostenible i d’ús per a la ciutadania.
Barnasfalt va oferir millores per valor de 523.049,24 euros, dels
quals 275.000,08 euros van destinats a jardineria i reg, 101.056,95
euros a mobiliari urbà, 91.954,18 euros a tancaments a l’àmbit
del Falgar, 44.183,78 euros a aparcament i el camí de la penya, i
10.854,25 euros a reforç de la penya. L’empresa, també va oferir una
ampliació del manteniment de l’obra en 13 mesos i la reducció del
termini d’execució en 10 setmanes.
Els paisatges idíl·lics del municipi són una de les joies de les
Franqueses que conviden a gaudir de la natura, el repòs i de la pràc-

Signatura entre l’Ajuntament de les Franqueses i Barnasfalt

tica esportiva a l’aire lliure. El projecte d’obra permetrà la recuperació de la vegetació autòctona i reservar àrees per a una major activitat humana.

La Diputació de Barcelona instal·larà
dos semàfors provisionals a la cruïlla
de Marata

L

a Diputació de Barcelona ha confirmat a l’Ajuntament que
properament instal·larà dos semàfors provisionals a la
cruïlla de Marata, mentre acaba l’estudi que permetrà decidir
la millor solució per aquest punt crític de la xarxa viària del
municipi de les Franqueses.
Les elevades velocitats i l’índex d’accidents que hi ha hagut en la
intersecció entre la BV-5151 i el Camí Vell de Marata, fan necessària,
des de fa temps, una reforma urbanística per tal d’assegurar la seguretat dels vehicles que hi circulen. El Govern Municipal aposta per
la construcció d’una rotonda millorant traçats, paviments, visibilitat
i seguretat, ja que la rotonda permet regular velocitats sense interceptar excessivament el trànsit i mantenir la fluïdesa.
A l’espera de la solució definitiva, la Diputació posarà dos semàfors que estaran en vermell per defecte i quan un vehicle s’aproximi
a la cruïlla a una velocitat adequada, aquests canviaran a verd per a
deixar pas al vehicle que hi circula.
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Projecte de la rotonda de Marata

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

El tribunal dóna la raó a l’Ajuntament en
el primer recurs sobre el sistema del
foto vermell

E

l jutjat contenciós-administratiu avala el correcte funcionament dels semàfors i la manca de necessitat de control
metrològic al tractar-se d’un sistema que no realitza cap
tipus de mesura, ja que quan un vehicle sobrepassa la llum
semafòrica vermella, una cadena alfanumèrica genera un registre que posteriorment és validat, tant pel personal de l’empresa
com per l’agent de l’autoritat, essent aquest darrer qui finalment
determina si ha existit o no infracció viària. En els darrers mesos,
el consistori ja havia esgrimit diversos informes que conclouen el
correcte funcionament dels semàfors i la inexistència d’un mecanisme de generació de denúncies automàtiques.
El dilluns 10 d’octubre, el jutge va desestimar el recurs contenciós administratiu interposat contra el consistori per part d’una de
les persones multades amb el sistema del foto vermell.
El magistrat va destacar que la implantació del sistema foto
vermell obeeix a un malestar veïnal sobre els excessos de velocitat a la zona durant els darrers anys, fet pel qual prevalien raons
d’interès públic i seguretat vial en la instal·lació d’aquest sistema.
A principis del 2015, la Policia Local de les Franqueses va establir quatre punts: el carrer de Catalunya de Llerona: el tram de
la carretera de Cànoves que travessa la zona urbana de Corró
d’Amunt; el carrer del Pont amb la rotonda de Can Mònic de Corró d’Avall i la carretera de Ribes amb la carretera de Cànoves de
Corró d’Avall, on va considerar necessari instal·lar el sistema del
foto vermell, tenint en compte l’aglomeració, el pas de vehicles que
no respecten les nomes de circulació i els greus problemes de seguretat dels vianants, així com les reiterades queixes dels veïns i
veïnes de la zona.

Sistema del foto vermell

Actualment els cossos de seguretat apunten que les càmeres
del sistema del foto vermell instal·lat han contribuït al descens de
les infraccions penals al municipi, tal i com ho avalen les dades
recollides des del mes de maig del 2015 fins al maig del 2016, on es
posa de manifest que els delictes relatius al trànsit s’han reduït al
voltant del 10%.

Aprovat el Pla Parcial del sector N

L

’Ajuntament de les Franqueses, en la Junta de Govern Local
del 13 d’octubre de 2016, va aprovar definitivament el projecte d’urbanització i reparcel·lació del Pla Parcial del sector
N (carretera de Cardedeu), ara que ja s’han rebut tots els
informes, resoltes les al·legacions i amb l’autorització del Consorci
del Besòs.

El mateix projecte ja va ser aprovat inicialment el 28 de setembre de 2015. El sistema d’actuació fixat per al sector N és el de la
reparcel·lació en la modalitat de cooperació i es delimita un únic
polígon d’actuació continu. L’àmbit té una superfície de 455.262,85
m2 un 46,52% dels quals està destinat a sistemes i un 53,48% a
zones d’aprofitament privat.
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[ actualitat ]

L

’Ajuntament ha posat en marxa, aquest mes de novembre,
el projecte El regidor al teu costat, un projecte liderat per la
Regidoria de Participació i Relacions Ciutadanes, que té per
objectiu crear una nova via de contacte entre la ciutadania i
l’Ajuntament.
Amb aquesta iniciativa, els veïns i veïnes de les Franqueses tenen a la seva disposició un moment i un espai de trobada on el regidor escoltarà de primera mà les seves idees, propostes, problemes
i/o inquietuds.
El projecte també contempla la realització de trobades periòdiques amb les entitats veïnals per escoltar les queixes i suggeriments
que aquestes plantegin, facilitant així la comunicació i agilitzant les
respostes als temes plantejats.
El passat 6 d’octubre, l’alcalde, Francesc Colomé (CiU) i el regidor de Participació i Relacions Ciutadanes, Juan Antonio Corchado
(PSC), van presentar el programa d’accions a les cinc entitats veïnals
del municipi, les quals van acollir positivament aquesta proposta,
que els permetrà reforçar la interlocució amb el consistori.
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Reunió de les entitats amb el regidor J.A. Corchado (PSC) i l’Alcalde

Les visites del regidor tindran lloc, de 18.30 h a 20 h, a:
Bellavista. 1r dimecres de cada mes. Casal d’avis
Corró d’Avall. 2n dimarts de cada mes. Zona Esportiva
Corró d’Amunt. 3r dimecres de cada mes. Zona Esportiva
Llerona. 4t dimecres de cada mes. Antigues Escoles de Llerona
Marata. 2n dimecres de cada mes. Antigues Escoles de Marata

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Més activitats educatives al parc
del Mirador

Els infants coneixen
els Súpercívics
Podeu veure els vídeos dels Supercívics
a l’enllaç del codi QR cap al YouTube de
l’Ajuntament de les Franqueses.

X. Solanas

E

l mes d’octubre passat, el programa d’activitats educatives al
parc del Mirador va encetar la seva segona edició. La primera
va tenir lloc el curs anterior a través del projecte Obrim el
parc del Mirador, coordinat des de l’àrea del Pla de Barris de
Bellavista, per tal de recuperar aquest espai del municipi.
Les primeres sessions de les activitats d’aquest curs van tenir
lloc el 4 d’octubre amb alumnes de 3r i 5è de Primària de l’Escola Camins, i setmanalment van continuar les activitats la resta de grups
de les escoles de les Franqueses. La responsable de l’activitat ha
estat l’associació Educa Viladrau, experta en projectes ambientals
basats en l’acció local i el desenvolupament sostenible del territori.
Els alumnes de 3r de Primària es van centrar en l’activitat ‘Els
beneficis dels arbres urbans’, guiada per un educador que utilitzava
l’espai com una exposició a l’aire lliure, col·locant plafons amb els
beneficis que proporcionen els arbres. Posteriorment, cada grup va
realitzar un treball a l’aula per plasmar els coneixements adquirits
al taller. A més a més, com en l’edició anterior, tots els alumnes
col·laboraran per a confeccionar una exposició col·lectiva amb
obres plàstiques i textos seus. L’exposició s’instal·larà al vestíbul
de l’Ajuntament de les Franqueses i a continuació serà itinerant, de
manera que passarà per totes les escoles del municipi.
Per altra banda, l’alumnat de 5è de Primària va realitzar l’activitat ‘Tenim un problema’, l’objectiu de la qual era plantejar un
problema de caire ambiental, utilitzar l’orientació com a mitjà de
desplaçament per l’espai i introduir elements treballats per a resoldre’l. Posteriorment també hi ha treball a l’aula per aprofundir en
els coneixements adquirits. I per a mostrar el treball realitzat, les
fitxes que generin de l’activitat es publicaran properament al butlletí
municipal 5.1.

Alumnes realitzant l’activitat educativa al parc del Mirador

Podeu veure més fotografies de les activitats
al parc del Mirador a l’enllaç del codi QR cap al
Flickr de l’Ajuntament de les Franqueses.

D

urant aquest mes de novembre s’estan projectant a les escoles del municipi uns clips de vídeo per a conscienciar de
la bona convivència veïnal entre els infants del municipi. Es
tracta d’una acció més de la campanya de civisme que està
duent a terme l’àrea del Pla de Barris. Els clips es projecten a totes
les escoles de les Franqueses. Són quatre vídeos que tracten les
següents situacions quotidianes de manera clara i entenedora: el
respecte pel descans veïnal, activitats domèstiques com estendre
la roba i regar plantes del balcó, el reciclatge i classificació de les
deixalles, i l’escala com a espai comunitari.
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[ actualitat ]
Arts escèniques
als centres
educatius

PIMEC

150 empresaris
es donen cita a la
jornada de PIMEC

150 empresaris a la jornada de PIMEC a Can Ribas

Tot plegat, de Teatre Mòbil

E

U

Setmana Cultural
per a la Gent Gran
a Corró d’Avall

Festa d’homenatge
a la vellesa de
Corró d’Amunt

l secretari general de la patronal PIMEC, Antoni Cañete, va
exposar, el passat 5 d’octubre a la sala d’actes de Can RibasCentre de Recursos Agraris, les mesures amb les que treballa la organització per a fer més competitives les empreses
vallesanes.
La conferència, que duia per títol Què pot fer PIMEC per a tu i la
teva empresa? pretenia apropar al teixit empresarial català, les actuacions que la patronal realitza per a defensar els seus interessos.
Cañete va indicar les millores de morositat, fiscalitat, contractació
pública i energia que estan introduint, a més de reivindicar la necessària complicitat de les administracions.
A les Franqueses s’impulsa la generació de l’activitat econòmica
i la inserció laboral de la població amb diverses accions de suport i
assessorament a empresaris, comerciants i autònoms.

L

’Associació de Gent Gran les Franqueses va celebrar, del 3 al
9 d’octubre, la Setmana Cultural amb un ventall d’activitats i
espectacles que serveixen com a punt de trobada entre la gent
gran del municipi i d’arreu de la comarca.
Actes musicals, campionats, exposició de manualitats, teatre i
àpats de germanor van completar un programa ple d’activitats que
va culminar amb l’actuació de la coral Gospel Girls de Granollers i la
desfilada de vestits de paper amb la participació de diversos centres.
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n curs més, l’àrea d’Educació posa en marxa el programa
de promoció de les arts escèniques per als infants i joves
de les escoles i instituts del municipi. La programació de
les activitats es realitza tenint en compte el nivell evolutiu
de cada alumne i les diferents vessants de les arts (teatre, titelles,
música, dansa, etc.)
Aquest primer trimestre, entre d’altres, els alumnes d’educació
infantil i primària podran gaudir d’espectacles com Dins la panxa del
llop de la companyia De paper, Tot plegat de Teatre Mòbil, i Notes de
viatge de December quintet.
Durant el segon trimestre, els alumnes de Secundària realitzaran actuacions de teatre-debat, on s’utilitzarà el teatre per plantejar
problemes ètics i socials

D

iumenge 9 d’octubre, es va celebrar la Festa homenatge a
la vellesa de Corró d’Amunt organitzada pel Grup de Teatre
Boina i l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de les Franqueses.
Com cada tardor, els participants a la festa es van trobar a la
missa solemne a l’església de Sant Mamet de Corró d’Amunt, per
acabar compartint un dinar popular i la representació d’una adaptació de l’obra Plats Bruts, a càrrec del Grup de Teatre Boina.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Pedalada solidària de proximitat

E

En Leo amb els seus pares, el regidor d’Esports, J. A. Corchado (PSC), i Antoni Serra de l’UCF

La FUMH
seguirà amb
Can Font

E

l 28 de setembre es va signar al Centre Cultural Can Ganduxer un contracte entre el Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut
i la Fundació Universitària Martí l’Humà que
adjudicava la gestió del servei educatiu, cultural i de formació de Can Font-Centre d’Arts
i Noves Tecnologies. L’adjudicació és per a un
període de dos anys, prorrogable per a un any
més. En representació d’aquests organismes,
van efectuar la signatura Marina Ginestí (CiU),
presidenta del Patronat, i Jordi Salayet, director de la Fundació.

l 16 d’octubre passat va tenir lloc
L’aventura és l’aventura, una pedalada solidària organitzada des de la
Unió Ciclista les Franqueses que va
aconseguir recollir fins a 1.200 euros amb
la finalitat d’ajudar en Leo, un infant de les
Franqueses afectat de paràlisi cerebral.
L’activitat, celebrada durant el matí amb el
parc de Milpins com a punt de sortida i d’arribada, constava d’un recorregut curt de 15
km i d’un de llarg de 40 km. Hi van participar uns 200 ciclistes, cadascun dels quals
va formalitzar una inscripció valorada en 12
euros. El Patronat Municipal d’Esports hi va
col·laborar amb una donació econòmica de
300 euros. Diversos negocis del municipi i
del voltant van contribuir en la causa, així
com Comercial A. Trullàs SA, que va assumir el cost i confecció de les samarretes de
l’activitat.

Es confirma la bona
qualitat de l’aire a les
Franqueses

L

a contaminació atmosfèrica de l’aire urbà és un problema patent des de fa
molts anys, especialment per l’impacte sobre la salut dels ciutadans i el mediambient.
Les Franqueses del Vallès, entre una sèrie de municipis de la comarca del
Vallès Oriental, amb una preocupació manifesta per la problemàtica ambiental derivada de la contaminació atmosfèrica, va demanar la redacció d’un Pla Supramunicipal
d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PSMQA). L’objectiu d’aquest pla és reduir les emissions d’òxid de nitrogen i de partícules en suspensió de diàmetre inferior
a 10 micres per tal de millorar i restablir la qualitat de l’aire.
L’anàlisi i avaluació de la qualitat de l’aire previs a la determinació de les accions
de millora, han determinat que els resultats obtinguts sobre la qualitat de l’aire de les
Franqueses pels contaminants de SO2, H2S, NO2,CO, O3, PM10, C6H6, Pb, Cd, As i Ni,
són bons i no superen els valors límits de referència.
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[ especial ]
6a Festa de la Mongeta del Ganxet

27 de novembre del 2016, a les Antigues Escoles de Llerona

A
X. Solanas

rriba la tardor i els nostres camps s’omplen de groc, les tavelles de mica en mica es van envellint tot bressolant la seva
preuada llavor, la mongeta del ganxet, mentre esperen l’arribada del novembre i l’arribada de la nostra gran festa!
Els gegants amb la seva alçada i bellesa imposen toc de festa major; la batuda, garbellada i triada de mongetes ens mostren el treball
de la nostra pagesia, els Xics enfilaran el poble i la seva festa al cim
més alt, per després retrobar-nos tots plegats al voltant del tradicional tast de mongetes amb botifarra; tot de proximitat Km0, com els
nostres convidats: en Marc Riba, i l’Ada Parellada, reconeguts artistes
dels fogons que ens deixaran bocabadats amb les seves arts.
No oblidem el concurs de plats de mongetes. Un gaudi per a qui
els elabora, per a qui els veu i per a qui té l’oportunitat de tastar-los.
Per acabar la festa, sardanes! La dansa més bella de totes les
danses que es fan i es desfan.
Us esperem el dia 27 de novembre a les Antigues Escoles de Llerona, serà un gran dia!
Rosa M. Pruna Regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat

Programa de la festa
11 h Presentació de la festa i
obertura de la fira
11.15 h Cercavila i ballada dels
Gegants de les Franqueses del
Vallès
11.30 - 12.30 h Preparació final
i presentació dels plats del 5è
Concurs de cuina de la mongeta del ganxet
12 h Batuda, garbellada i tria
de mongetes

12.30 h Aixecada de castells
pels Xics de Granollers
13.15 h Parlament del reconegut cuiner Marc Ribas del
programa Cuines de TV3
13.30 h Tast de mongetes
16 h Show cooking a càrrec del
cuiner Marc Ribas. Participació
d’Ada Parellada
17 h Lliurament de premis del
5è Concurs de cuina
17 h Ballada de sardanes amb la
Cobla Ciutat de les Roses

X. Solanas

10 - 11 h Trobada de productors, restauradors i empresaris del sector

Batuda de mongetes a la 5ª edició de la Festa (2015)
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Entrevista a Marc Ribas, cuiner de TV3
sió, la gastronomia, un art que l’ha atrapat. Amb un gran respecte
pel món del menjar i tot el que l’envolta, ha portat la seva creativitat
a destacats restaurants com Can Ferran, Vitrium, Capritx o Matís.
Per què t’interessa la cuina de proximitat?
Perquè és la que es pot cuinar amb més profunditat, alhora que
és més fàcil per treballar-hi.
Què fa que t’avinguis a involucrar-te en esdeveniments com la
Festa de la Mongeta del Ganxet a Llerona?
Sóc fan de la mongeta del ganxet. Jo sóc del Vallès Occidental, on
hi ha mongeta del ganxet, el que anomenem “caviar del Vallès”, i per
mi és la millor mongeta del món.
Quins creus que són els punts forts de la mongeta del ganxet?
És la mongeta més fina de totes. A aquesta no li notes la pell si la
cuines bé. Té un gust i una gelatina també molt bona, i és llegum que
cuit ja en té prou per ser deliciós. No necessita gran cosa més, i no
t’has de complicar a l’hora de coure’l. És senzill.
En quin plat creus que queda millor, aquest producte?
En qualsevol de les variants que he provat hi queda bé. Des d’un
empedrat –és a dir, freda i amb peix– a un estofat amb orella –amb
carn. És a dir, des de la variant més consistent a la més saludable.

L

a Festa de la Mongeta del Ganxet d’aquest any comptarà amb
la participació del cuiner Marc Ribas, actual presentador del
programa Cuines de TV3, on cada migdia mostra l’elaboració
d’una recepta diferent sota una filosofia de cuina “fàcil, bona i
de proximitat”. Ribas va néixer a Terrassa fa 39 anys. És llicenciat en
Belles Arts però s’ha dedicat professionalment a la seva gran pas-

Quin futur augures als productes de proximitat?
És el futur de la cuina, la cuina va cap aquí. Els cuiners ho traslladen al consumidor final, perquè a més, si el consumidor va al
restaurant –que és quan es posa finolis– veu que està menjant una
mongeta de les Franqueses i li dóna un valor especial. La proximitat
és la cuina del futur.

• La participació és oberta a tothom i la inscripció és gratuïta.
• Cada concursant pot portar fins a un màxim de dos plats.
• Per tal que el jurat pugui valorar el plat, la quantitat ha de ser
suficient per a què el puguin tastar tres persones.
• Se’n valorarà la qualitat, l’originalitat i també la recuperació
de receptes tradicionals.
• El plat s’identificarà amb un cartell que lliurarà l’organització
i on s’haurà de posar el nom del plat i els ingredients principals.
• Les inscripcions es podran formalitzar del 21 al 25 de novembre
al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament (Ctra.
de Ribes, 2 o C. Rosselló, 39) de dilluns a divendres de 8.30 a
14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h. El cap de setmana també
es podran fer inscripcions al restaurant Casa de la Mestra de
Llerona. El mateix dia del concurs, el diumenge 27 de novembre,
les inscripcions estaran obertes a partir de les 11 h a la carpa
de les Antigues Escoles de Llerona.
• Els plats s’han de portar fets de casa o finalitzar-los en les
instal·lacions que es posaran a disposició dels concursants el
dia del concurs.

X. Solanas

Bases del 5è Concurs de cuina

Un dels plats participants al 4t concurs de cuina (2015)

• Tots els estris i els ingredients necessaris per l’elaboració
dels plats són a càrrec del concursant.
• Premis: El primer premi serà un lot de mongetes del ganxet i
100 euros i el segon premi un lot de mongetes del ganxet i 60
euros, que es lliuraran el mateix diumenge 27 de novembre.
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[ espectacles ]
11è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
TEA TIME
5 de novembre

Txema Màgic

18 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Espectacle de màgia visual i creatiu
Per a tots els públics a partir de 4 anys
Durada: 50 minuts
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

EL COMTE ARNAU
19 de novembre

Teatre de l’Aurora

18 h Teatre Auditori de Bellavista
Espectacle sobre la llegenda més apassionant de
la cultura catalana, recomanat a partir de 8 anys
Durada: 60 minuts
Tres trobadors de llegendes viatgen al Ripollès per portar-nos la
llegenda del Comte Arnau, un cavaller de fosca armadura que, des
de fa molts segles, cavalca a lloms d’un cavall en flames. Una
història feta cançó, o una cançó feta història, que tothom ha sentit,
però que molt pocs coneixen. Descobrirem una llegenda fascinant
plena d’aventures, amor i tradició, que captiva grans i petits.
Dramatúrgia: Salvador S. Sánchez
Direcció: Joan Arqué
Actors i músics: Ireneu Tranis, Roger Julià i Pep Pascual

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

Organitza:

Amb el suport de:

@lesfranqueses
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Ajuntament de
les Franqueses

4t Cicle d’Humor&Co
YOU SAY TOMATO
12 de novembre

Sala Trono

21 h Teatre Auditori de Bellavista
Comèdia intensa i profundament humana que ningú
no s’ha de perdre
Durada: 70 minuts
En Santi i la Rosó porten 10 anys vivint junts. La seva història
d’amor va començar amb un trepidant projecte musical que els
havia de portar al capdamunt de l’escena catalana. Avui, no tindran
altre remei que preguntar-se cap a on van els seus projectes
artístic i de parella.
Autor: Joan Yago
Interpretació: Anna Moliner i Joan Negrié
Direcció: Joan Maria Segura Bernadas

HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA
25 de novembre

Dani Pérez

21 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Un còctel explosiu, en clau de monòleg,
servit pel rei dels humoristes catalans
Durada: 60 minuts
Dani Pérez és un dels millors i més celebrats humoristes de casa
nostra en el difícil art de fer riure la gent i de riure’s del mort i
del qui el vetlla. Mestre de l’humor i de la ironia de les situacions
quotidianes, promet arrencar milers de rialles repassant els
millors moments de la seva carrera.
Autoria i direcció: Daniel Pérez

PREUS I VENDA D’ENTRADES
11è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

4t Cicle Humor & Co.

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

You say tomato 9,5€ / 8€*
Hoy puede ser un gran día 8€ / 6€*
* 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

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

El dia de la funció: 2 hores abans a la taquilla del teatre.
Entrades numerades
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[ agenda ]
02 dimecres

04 divendres

09 dimecres

Missa pels difunts i benedicció dels nínxols
16 h Cementiri de Corró d’Avall (en cas de pluja
la missa es celebrarà a l’església)

Espai Zero: Taller de pizza
18 – 20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espai Zero: taller d’animació. Com es fan els
dibuixos animats? Dins del programa Ítaca,
cultura activa per a joves. A partir de 12 anys.
2, 9 i 16 de novembre
17.30 - 19 h Centre Cultural de Bellavista

Missa pels difunts amb motiu de la Festa dels
Fidels Difunts
20 h Església Sant Francesc d’Assís
Espai Zero: taller d’animació. Com es fan els
dibuixos animats? Dins del programa Ítaca,
cultura activa per a joves.
A partir de 12 anys.
2, 9 i 16 de novembre
17.30-19 h Centre Cultural de Bellavista

03 dijous
Taller vivencial:
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.
Dues sessions 3 i 10 de novembre.
Reconèixer i desenvolupar el model de
família. Adquirir eines per superar moments
de dificultat a la família, mitjançant valors
familiars, fortaleses i qualitats. Treballar
l’escolta activa, l’empatia i l’assertivitat.
Activitat en el marc del Projecte Fem Camí
en l’Educació en Família i Projecte Educatiu
Comunitat i Escola.
Inscripcions: del 7 al 18 de novembre, dt. i dj. de
10 a 13 h, al 938 405 780
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Servei de monitoratge gratuït, cal sol.licitar-lo
al moment de la inscripció.
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Col. Diputació de Barcelona. Xarxa de municipis
Espais de lectura: Visita de l’escriptora Carme
Ballús amb el comentari del seu recull de
contes Amor deixa’m dormir
18 h Centre Cultural de Bellavista
Org. Biblioteca Municipal
Espai Zero: Taller d’Scrap
18 – 20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
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05 dissabte
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 – 13 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions:
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Org. ENEI
Presentació AEHLF i Secció Handbol PME
17.30 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. AEHLF i Col. PME
Cicle Musical Encicla’t: Concert a càrrec del Cor
de Cambra de Granollers amb la direcció de Josep
Vila Jover. Preu: 7 €, menors de 8 anys, gratuït
21 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Ass. d’Intercanvis Socials i Culturals
Col. Parròquia de Santa Maria de Llerona

06 diumenge
Caminant per Corró d’Amunt (2 h). Cal portar
esmorzar. Inscripcions: 938 710 621 (Glòria Puig)
veinscorro@gmail.com
9 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt
3r Concert Solidari en benefici d’una associació
de les Franqueses
18 h Teatre Auditori de Bellavista.
Preu: 4 €, menors de 8 anys, gratuït
Org. Ass. d’Intercanvis Socials i Culturals

08 dimarts
Espai Zero: Taller de Flors.
8 i 15 de novembre
18 – 20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

10 dijous
Espai Zero: Autoconsulta
18 – 20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

11 divendres
Espai Zero: Tarda de jocs
11 i 18 de novembre
18 – 20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Inauguració exposició de pintures de l’artista
francesa Rose Marie Bellemur Aquesta
artista explora les possibilitats últimes de la
figuració i ens convida a viatjar a través de suaus
abstraccions. Les seves pintures es construeixen
mitjançant el contrast de colors simultàniament a
l’harmonia de les seves composicions.
Informació: www.artemisiacultura.com
617 23 10 23
20 h Galeria Artemisia
Org. Artemisia, Art & Tendències

13 diumenge
26a Caminada Popular de Llerona. Distància
de 15 km. Inscripcions: adults 9 €; anticipada i
el mateix dia 10 €; nens (fins a 12 anys) 5 € (tant
anticipada com el mateix dia). Es poden fer per
internet fins a l’11 de novembre al web www.
llerona.net. Porteu el comprovant el dia de la
caminada. El preu inclou esmorzar i obsequi.
9 h Antigues escoles de Llerona
Org. Festes Laurona i Laurona Esports
Col. Agrupació de defensa forestal (ADF)
Montseny-Congost

“Novembre
“Setembreacabat,
fruiter,
hivern
alegre
començat”
i fester”

Ciclocròs Internacional (UCI) – Gran Premi
les Franqueses. Competició internacional de
ciclocròs puntuable del calendari de la Unió
Ciclista Internacional.
9 h Parc del Mirador de Bellavista
Org. Unió Ciclista les Franqueses

15 dimarts
Espai Zero: Taller de Flors
8 i 15 de novembre
18 – 20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

16 dimecres
Espai Zero: taller d’animació. Com es fan els
dibuixos animats? dins del programa Ítaca,
cultura activa per a joves. A partir de 12 anys.
2, 9 i 16 de novembre
17.30-19 h Centre Cultural de Bellavista

17 dijous
Espai Zero: Taller impressions 3D
17 i 24 de novembre
18 – 20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18 divendres
Espai Zero: Tarda de jocs
11 i 18 de novembre
18 – 20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

19 dissabte
2a Trobada de bèsties. Garrifera (la Garriga),
Drac de Reus (Reus), Víbria de Castelló (Castelló
de la Plana), La tita el Fumat (Piera), Gat sirius
(Poble Sec), Cabró (les Franqueses del Vallès)
16.30 h Punt de trobada amb les colles a la plaça
de l’Espolsada
17 h Plantada de bèsties i inici de l’acte
18 h Inici de la Cercavila (Plaça de l’Espolsada)
20 h Fi de la Cercavila (Plaça de l’Ajuntament)
22 a 1 h DJ per a tots els públics
Org. Grup de Diables Els Encendraires
Col. Agrupació de bestiari festiu i popular
de Catalunya, Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya

20 diumenge
5a Cursa benèfica Els 10 km de les Franqueses
Informació i inscripcions:
www.els10delesfranqueses.cat
10 h Sortida i arribada a la Zona Esportiva
Municipal de Corró d’Avall
Org. Club d’Atletisme A4elkm

22 dimarts
Audició de Santa Cecília
Audició en la que participen els alumnes
d’instrument de l’escola.
18 a 19.30 h Auditori de l’EMM Claudi Arimany
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany
Espai Zero: Taller funda entrepans
18 – 20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

24 dijous
Taller per a emprenedors: Viabilitat Econòmica.
Informació i inscripcions: 938 443 040
dinamització@lesfranqueses.cat
9.30 a 11.30 h Can Ribas - Centre de Recursos
Agraris.

Xerrada: El joc com a eina educativa. Es donaran
eines per conèixer aquells jocs familiars,
col·lectius i sobretot educatius on els infants no
pararan de gaudir, tot descobrint-se i descobrint
coses noves.
Activitat emmarcada en els Projectes Fes Camí
en l’educació en Família i Projecte Educatiu
Comunitat i Escola.
Inscripcions: del 7 al 18 de novembre, dt. i dj. de
10 a 13 h, al 938 405 780
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Servei de monitoratge gratuït, cal sol.licitar-lo al
moment de la inscripció
17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer
Hora del conte: Els sons de l’Univers, a càrrec
d’Alquímia Musical
17.30 h Biblioteca Municipal
Org. Biblioteca Municipal
Espai Zero: Taller impressions 3D
17 i 24 de novembre
18 – 20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

25 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
Nit de traductors amb Jordi Matín Lloret, Anna
Casassas, Marta Pera i Albert Torrescasana,
traductors literaris. Xerrada sobre traducció.
Informació: 938 467 861
19.30 h Llibreria l’Espolsada
Org. L’Espolsada Llibres
Espai Zero: Escenifica’t amb el Mag Deivid
Espectacle que duu a terme els jocs utilitzant
elements quotidians del dia a dia, tals com diaris,
ous, sobres i, com no, cartes. És un espectacle
de context de broma i diversió amb alguna
interacció voluntària.
Informació: 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
20.30 h Centre Cultural de Bellavista
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26 dissabte
Excursió dels casals infantils municipals a
la Serra de Montells, Cardedeu. Gaudir d’una
activitat lúdica en un espai natural. Preu: 5€ per
als inscrits als casals i 10€ 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

27 diumenge
6a Festa de la Mongeta del Ganxet
Vegeu detall del programa al destacat de les
pàgines 10 i 11
10 a 18.30 Antigues Escoles de Llerona

29 dimarts
Espai Zero: Tu què escoltes! Intercanvi de
música
18 – 20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

ACTIVITATS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-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 i dt., dj.,
dv. i ds. al Centre Cultural Can Ganduxer
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Org. Casals infantils municipals

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES
DE SETEMBRE A JUNY (DES DE 12 ANYS)

CIRCULACIó DE TRENS TRIPULATS
Dg. 6, 13, 20 i 27 de novembre
Per pujar al tren cal demanar el bitllet a la
cantina, el bitllet és gratuït. Rifa mensual d’un
set d’iniciació de tren elèctric.
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

COLÒNIES JOVES A CENTELLES
12 i 13 de novembre
Sortida de cap de setmana: excursionisme,
activitats, medi ambient, astronomia... una
experiència per compartir!
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. Centre Municipal de Joves
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• 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 17.30 a 20.30 h Dl. i dc. al
Centre Cultural de Bellavista; dt. i dj. al
Centre Cultural Can Ganduxer; i dv. alterns
Inscripcions: obertes tot l’any
Informació: Centre Cultural de Bellavista
(938 405 781) i Centre Cultural Can Ganduxer
(938 404 967)
centrejoves@lesfranqueses.cat
Org. Centres Municipals de Joves

ACTIVITATS ENEI
Anglès en Família. Una ocasió per aprendre
la llengua a partir del joc, l’art i l’experiència
vivencial en equip. Dl. de 17 a 18.15 h i dc. de
17.30 a 18.45 h al Gimnàs de l’Escola Bellavista
Joan Camps.
Ioga amb nadons. Vine a fer ioga amb el teu
nadó. Un espai on trobar-vos i compartir sobre
criança. Dl. de 17 a 18.30 i Dt. de 10.30 a 11.45 h
al Centre Cultural de Bellavista.
Ioga amb embarassades. Troba un espai
de connexió amb tu i el teu nadó ple de pau.
Treballarem ment, cos i ànima fent ioga. Dl. de
18.30 a 19.45 h. al Centre Cultural de Bellavista.
Creixem junts. Trobades familiars on parlarem
entre tots dels temes de criança. Dirigit a
famílies entre 0 a 6 anys. Dc. 10 a 12 h. Antigues
Escoles de Llerona, Dj. 17.30 a 19 h al Gimnàs
de l’Escola Joan Camps.
Taller familiar de música Germinats. Taller
musical de 8 sessions per a famílies amb
infants de 0 mesos a 6 anys. Cantarem,
dansarem, farem jocs musicals, ens relaxarem
utilitzant diferents materials sonors, tàctils
i visuals. En horaris a consultar depenent de
l’activitat. Centre Cultural de Bellavista
Biodansa. Un espai de trobada afectiva
entre pares i fills de 3 a 6 anys a través de la
música i el moviment, les emocions i el grup
i l’experiència intensa de l’aquí i l’ara. Dc. de
17.30 a 18.30 h al Centre Cultural de Bellavista.
Informació i inscripcions:
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES
Dv. 11 de novembre, 20 h
Inauguració exposició de pintures de l’artista
francesa Rose Marie Bellemur, que explora les
possibilitats últimes de la figuració i ens convida
a viatjar a través de suaus abstraccions. Les
seves pintures es construeixen mitjançant el
contrast de colors simultàniament a l’harmonia
de les seves composicions.
Durant tot el mes es podrà visitar el
showroom d’art instal·lat de manera
permanent a la segona planta de la galeria.
Renovació d’obra i artistes. Dv. De 17 a 20 h.
Diss 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
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abriga’t
i fester”
bé”

ENTRENA LA MITJA

Programa per preparar els corredors que
vulguin fer la Mitja Marató Granollers-Les
Franqueses-La Garriga el 5 de febrer de
2017. Els entrenaments estan planificats
segons nivell a càrrec d’un entrenador
nacional del Club d’Atletisme A4elkm. Es
poden utilitzar els vestidors, dutxes i gimnàs
de l’Escola Guerau de Liost
Dilluns, dimecres i divendres de 20 a 21 h
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
Inscripcions: obertes a les oficines de l’àrea
d’Esports a la Zona Esportiva Municipal de
Corró d’Avall. Són gratuïtes i inclouen una
assegurança esportiva

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

CURSOS A CORRó D’AVALL
Sardanes. Curs gratuït a tres nivells:
principiants, manteniment i repartiment.
Obert a tothom, petits i grans.
Del 3 al 24 de novembre. Dj. De 17.30 a 18.30 h
Lloc: Casal Cultural de Corró d’Avall
Org. Sardanistes franquesins

CURSOS A CORRó D’AMUNT
Pintura. Del 4 al 28 de novembre. Dl. i dj. De
17 a 19 h
Inscripcions: Elisa Martínez 679 309 005
Tai-txi. Del 8 al 29 de novembre. Dt. de 19 a
20 h
Inscripcions: Marc Ricart 638 056 983
Cant coral. De l’1 al 24 de novembre. Dt. de
20.30 a 22 h
Inscripcions: Marc Tost 637 908 597
Lloc: Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV. Sant Mamet de Corró d’Amunt

CURSOS DE “LA CÍVICA”
• Pilates
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h (dos grups)
Dijous, de 18.30 a 20.30 h (dos grups)
Es treballa la postura dels músculs
centrals que ajuden a mantenir
l’equilibri del cos i que són essencials
per a mantenir la columna vertebral.
• Tai-txi
Dilluns, de 20 a 21 h. Comprèn una
sèrie de moviments lents que ensenyen
a conèixer el propi equilibri i el que
l’afecta.
• Coral Xeremella
Dijous, de 20.30 a 22 h. Activitat de cant
coral adreçada a adults amb ganes de
cantar, de compartir i d’establir lligams
amb el poble, amb la música com a mitjà
d’expressió.
• Sortides de natura
Una vegada al mes. Activitat per gaudir,
aprendre i observar la fauna i flora,
els paisatges i hàbitats que anem
descobrint.
• Teatrivica
Dimecres, de 17 a 18.30 h. Activitat
per a nens de 5 a 11 anys que vulguin
fer teatre. Assagem al teatre del Casal
Cultural de Corró d’Avall i a la Nau de
Can Ganduxer
• Taller de creació artística
Dilluns, de 17.30 a 19 h. Taller dedicat a
nens de 8 a 12 anys. Classes teòriques
i pràctiques per a desenvolupar la
riquesa creativa dels nens.
• Taller de pintura i dibuix
Dimarts, de 16 a 18 h. Taller per a
adults majors de 16 anys. Es treballen
les diferents tècniques clàssiques i
l’experimentació de materials
• Taller de tècniques pictòriques.
Dijous, de 10 a 12 h. Taller per a adults
majors de 16 anys. A partir de les
tècniques tradicionals es busquen
efectes diversos per tenir així molts més
recursos.
• Taller de dibuix de còmics
Divendres de 16.30 a 18 h. Taller adreçat
a joves de 10 a 18 anys. Ensenyem a
dibuixar el cos humà i els convertim en
personatges coneguts.
Inscripcions: info@lacivica.com.
Whatsapp 600 505 849
Org. Ass. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

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 (versió infantil); i cuina per a
nens i pares
• Cursos per a joves: laboratori de
robòtica per a joves; i programació de
videojocs per a ordinadors (versió per a
joves)
• Activitats per a adults: practiquem
anglès I, II, III, IV i V; conversa, lectura
i escriptura en anglès; practiquem
francès I i II; laboratori de robòtica per
a adults; tallers de pintura i dibuix;
curs d’il·lustració; taller de restauració
de mobles; utilització pràctica de la
càmera digital (iniciació a la fotografia);
ajusta, modifica i retoca les teves
fotos; taller de patchwork; costura de
supervivència i patchwork; informàtica
bàsica; ofimàtica; ioga dinàmic; ioga
per a embarassades; creativitat i salut
(tècnica Alexander); tastets de shiatsu;
dietètica i nutrició; cuina actual; història
de l’art; curs d’escriptura creativa;
especialització en finances; postgrau
en direcció de centres educatius; i per a
més grans de 25
Informació: www.lesfranqueses.cat
o 938 403 375 / canfont@lesfranqueses.cat

FORMACIó PER A ENTITATS:
COM ELABORAR UN PROJECTE I UNA
MEMÒRIA
Adreçat a entitats de Cultura, Educació,
Infància i Joventut.
15 i 17 de novembre, de 19 a 21 h
Lloc: Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions: del 2 a l’11 de novembre, dt. i dj.
de 10 a 13 h. 938 405 780
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat

L’agenda queda subjecta
a possibles canvis.
www.lesfranqueses.cat
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[ grups polítics ]
Francesc Colomé
Portaveu del grup polític municipal Convergència i Unió (CiU)
EN ELS DARRERS ANYS, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant la voluntat de decidir el nostre futur polític com a nació.
Han sigut moltes les expressions dels catalans i catalanes: mobilitzacions socials -la manifestació de l’11 de setembre de 2012 “Catalunya
nou Estat d’Europa”; la “Via Catalana” del 2013 o la “Via lliure a la República Catalana” del 2015- processos participatius com el 9N de 2014,
processos electorals com les del passat 27 de setembre on es va configurar una majoria clara per portar Catalunya a les portes d’un nou
Estat. Sempre des de l’òptica pacífica i utilitzant els mecanismes que la democràcia posa a l’abast de la ciutadania. La resposta però del
Govern espanyol sempre ha estat el rebuig al diàleg, n’és un exemple la negativa al traspàs de la competència per fer un referèndum i decidir
de manera lliure i democràtica. Així doncs, el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 6 d’octubre una Resolució acordant: 1.- La celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya com a molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i una
resposta binària. 2.- Convocar una cimera de totes les forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar
políticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum. Des del nostre Grup municipal volem manifestar que donem ple
suport a la proposta de resolució aprovada per una àmplia majoria de 72 vots el dia 6 d’octubre de 2016 al Parlament de Catalunya que inclou
tot el desplegament necessari per al procés constituent.

Àlex Vega
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
LES PRIORITATS DE ILFC PER LES ORDENANCES FISCALS I ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DEL 2017. Les ordenances fiscals marquen
els ingressos de l’ajuntament en impostos, taxes i preus públics. Considerem prioritari que les mocions que vam presentar ILFC es converteixin en fets: La creació d’una tarifació social als preus públics de serveis, com les escoles bressol, i la creació de l’ajut per fer front a l’IBI
en funció de la renda, fiscalitat socialment més justa en funció de la renda. Desitgem que el govern accepti propostes com crear una taxa
per obertura d’expedients a la banca per us indegut de l’habitatge buit. La banca acapara i especula amb l’habitatge, habitatge necessari per
a la societat. Els pressupostos defineixen la política de l’ajuntament, en marcar els ingressos i despeses. Fa anys que escoltem al govern
presumir d’aprovar els “pressupostos més socials”, però les partides socials no són la prioritat al pressupost. Exigim que aquesta retòrica
es converteixi en realitat. Demanem descartar les despeses no indispensables, com projectes urbanístics o grans obres. Proposem prioritat
absoluta a fer front a l’emergència social i l’atur, dotant fortament les àrees de Polítiques Socials, Dinamització Econòmica, Educació, Infància i Joventut i Gent Gran. Fem una crida al govern a desobeir les lleis antisocials del PP, que impedeixen la contractació de personal en àrees
bàsiques i necessàries com Polítiques Socials. Quin millor fi que defensar al poble i la justícia social? Estarem al seu costat si decideixen ser
valents. Acomiadar-nos convidant a participar en l’assemblea de ILFC i LFI.

Juan Antonio Marín
Portaveu adjunt del gup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés (PSC-CP)
DENTRO DEL PROGRAMA ELECTORAL del PSC en el apartado de seguridad ciudadana y convivencia nos comprometimos, entre otras cosas, a:
1) Impulsar un Plan de Convivencia y Civismo, que supondría potenciar la labor pedagógica a través de las escuelas, entidades y colectivos, e
impulsar la figura del mediador como elemento necesario para resolver conflictos. También iniciar campañas de civismo, trabajadas con los
agentes sociales y con el objetivo de concienciar a todos y todas sobre la necesidad de respeto a los vecinos y al entorno.
2) Generar una Policía de Proximidad que ayude a tener una presencia más cercana a nuestros vecinos, implantando patrullas a pie para
transmitir seguridad y resolver problemas de incivismo y situaciones que incomoden a los ciudadanos.
Igualmente integrar y potenciar la figura del agente cívico como elemento de soporte y transmisor para mejorar nuestro municipio.
3) Transformar profundamente la ordenanza municipal de convivencia y civismo, adaptándola a nuevos tiempos. Esta reforma debería recoger la voluntad de poner medidas alternativas a sanciones a diversas acciones, dándole un valor pedagógico a la sanción. En resumen una
herramienta reguladora del civismo y la convivencia.
Todo lo descrito es lo que desde el área de Seguridad Ciudadana y Pla de Barris vamos a llevar a cabo, fieles a nuestros compromisos.
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC-AM)
REBO NOTIFICACIONS. Si Esquerra no pot impedir-ho, quan llegiu el butlletí l’Ajuntament haurà fet dos plens aquest octubre. L’ordinari, el
dia 27 (encara no sabem quins punts portarà el govern a l’ordre del dia) i un d’extra, el dia 20, per debatre i votar les ordenances del 2017.
Perquè, extraordinari? No ho sé. NO ÉS per terminis legals. La tramitació ha d’haver acabat el 30 de desembre. Hi ha temps de tractar-les al
Ple ordinari del dia 27. Per què, doncs? Per gastar diners en dietes de regidors, hores del personal, i equip de retransmissió? No ho crec, però
en demanarem el cost. Potser perquè tinguem una setmana menys per estudiar-les? Potser perquè el govern, o alguns dels seus membres
volen fer vacances la setmana de Nadal? Ho veurem. El tema de fons, però, és que no hem tingut cap oportunitat d’intervenir-hi, tret de en
els punts concrets que s’havia aconseguit obrir quan la majoria del govern no era absoluta i es podien pactar coses. Podria semblar que la
tranquil·litat d’una majoria absoluta portaria al govern a oferir informació, obrir el diàleg, etc. sabent que, al final, imposarà els seus criteris.
Els darrers mesos, en canvi, hem vist com la informació i les oportunitats de diàleg disminueixen cada cop més.
Sí sabem un dels punts del Ple del dia 27. Esquerra demanarà explicacions sobre el destí final de la casa del Bon Repòs, a la plaça de l’Ajuntament. No tinc espai aquí per explicar-ho amb detall, però podeu seguir la moció al Ple.
Per acabar, unes paraules en clau nacional. El procés tira endavant. Esteu a punt per quan calgui que tots demostrem la nostra implicació.

Francesc Torné
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)
DE NOU, EL QUART CINTURó ÉS IMPORTANT. El Ministeri de Foment ha de fer de nou l’estudi ambiental del Quart Cinturó, que defineix el
traçat de la nova via i l’impacte ambiental que tindrà en la zona. De moment, Franqueses del Vallès té dos traçats d’aquesta via al seu pas pel
nostre municipi, que són candidats a incloure’s en l’estudi ambiental.
Els grups polítics del consistori van votar a favor de la proposta que va presentar CpF sobre eliminar el traçat del Quart Cinturó, o de com
anomenin de nou aquesta via, per el nostre municipi , ja que la previsió és fer-lo passar per les Franqueses. La majoria de grups polítics
del consistori i dels regidors i regidores del municipi van decidir demanar que aquesta via no passi per les Franqueses, ja que la zona està
classificada com a territori agrícola i forestal de gran valor territorial.
És important pendre un acord per majoria absoluta en aquest cas i que tots els grups polítics del consistori demanem que passi el Quart
Cinturó per les Franqueses el Vallès , ja que no és apte per al nostre territori municipal, i cal demanar una altra estructura de comunicacions.

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)
EL RESPETO. Qué gran palabra: RESPETO. La escribimos con mayúsculas pues es una palabra que en algún momento de la vida hemos
tenido que aprender a conocer. El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades
de los demás y sus derechos. Esto representa que el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos ajenos y de la sociedad,
para que podamos vivir en una sana convivencia y vivir en paz.
Por otra parte, la falta de respeto suele ser causa de violencia y de muchos enfrentamientos. Hay faltas de respeto que suelen verse en nuestra sociedad actual con bastante frecuencia, en muchos casos para afianzar cierto tipo de poder en las empresas, en las casas, en las calles
y dichas faltas generalmente suelen ir dirigidas a sectores vulnerables, o colectivos aparentemente débiles o desprotegidos.
Malas costumbres, mala educación, falta de tolerancia con tendencias ideológicas distintas a las nuestras, ausencia de valores y soberbia,
son algunos elementos que suelen originar faltas de respeto en la sociedad que vivimos.
Hay fechas en las cuales el respeto debería jugar un papel muy importante. Tal es el caso de los 11 de septiembre: hay gente que le gusta
manifestar sus ideas, pero de igual forma hay gente que piensa diferente. En este caso y para evitar enfrentamientos, tendríamos que ser
tolerantes, respetar y entender que no todos tenemos que pensar igual, que existen conceptos diferentes que convencen más a un colectivo
que a otro, pero todos deberíamos demostrar nuestra voluntad por vivir en paz y respetarnos los unos y los otros!
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6a Festa
de la Mongeta
del Ganxet
i5
è concurs de cuina

27 de novembre de 2016
A partir de les 11 h

A les Antigues Escoles de Llerona
LES FRANQUESES DEL VALLÈS

