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Les Franqueses del Vallès és un muni-
cipi amb una realitat ben diversa que li 
aporta un valor afegit. Cadascun dels 
cinc pobles té la seva pròpia identitat i 
per tant l’estratègia per definir el futur 
del territori no pot ser la mateixa per 
a totes les zones. És per aquest motiu 
que la nostra realitat necessita proces-
sos participatius. Ningú millor que els 
habitants de cada poble ens pot ajudar 
a prendre les millors decisions a partir 
de les necessitats que sorgeixen a cada 
moment. 
Des de l’abril de 1979, moment en què 
se celebren les primeres eleccions mu-
nicipals democràtiques, els ciutadans 
tenen al seu abast un mecanisme per 
decidir el govern que tindrà més proper. 
Creieu-me si us dic que l’administració 

local té una importància vital perquè és qui coneix de primera mà el municipi, les neces-
sitats veritables de tots els ciutadans, qui lluitarà amb més esforç per abastir de serveis, 
per definir projectes que situïn les Franqueses en el mapa i millorin la nostra qualitat de 
vida. Per tant, cada quatre anys ja tenim un procés participatiu que ens permet escollir 
el més important, el govern que dissenyarà el municipi de present i futur. 
Però a les Franqueses no ens agrada quedar-nos només amb unes eleccions cada qua-
tre anys i tenim altres espais de debat per donar la paraula al ciutadà. Tenim els plens 
municipals, últim dijous de cada mes, que també es poden seguir en directe per internet; 
i també hi ha els dos consells de poble. El Consell de Poble de Llerona, que es reuneix 
el primer dilluns de mes, i el Consell de Poble de Corró d’Amunt, que se celebra l’úl-
tim dilluns dels mesos imparells. A més, la pàgina web lesfranqueses.cat esdevé un 
mecanisme per establir contacte directe amb alcalde i regidors mitjançant la bústia de 
queixes i suggeriments o la possibilitat d’escriure directament als càrrecs electes per 
fer-nos arribar els vostres neguits.
I encara anem més enllà perquè durant les dues últimes legislatures hem engegat di-
versos processos per implicar la població en la pluja d’idees destinada a redacció defini-
tiva de projectes importants pel municipi. El 2012 vam dur a terme un procés per decidir 
quin havia de ser el futur del parc del Falgar i la Verneda del poble de Llerona. Un any 
després també vam treballar amb els veïns per redefinir els usos de l’edifici que, en un 
primer moment, s’havia projectat com a Centre Cultural de Corró d’Amunt. D’aquest tre-
ball conjunt en va sortir una proposta per donar-li també un ús sociosanitari i esportiu 
ubicant-t’hi el futur CAP i un nou pavelló. En breu veurem com aquest projecte comença 
a caminar. I en aquest sentit també cal destacar el procés participatiu que s’ha seguit 
durant el mes de març per definir precisament el reglament d’ús dels equipaments es-
portius del municipi. Per últim, anunciar-vos també que properament convidarem a la 
taula d’entitats per a la millora de Bellavista, veïns i comerciants per dissenyar com 
volem la futura plaça de l’Esbarjo de Bellavista. 
I no vull acabar aquest article sense recordar-vos que alcalde i regidors estem a la vos-
tra disposició, tots disposem d’hores de visites per parlar del que us preocupa. Des del 
govern municipal hem posat en marxa el projecte El regidor al teu costat. Una iniciativa 
liderada per la Regidoria de Participació i Relacions Ciutadanes que marca un calendari 
de visites mensuals a tots els pobles. Al web podeu consultar els horaris.
En definitiva, podem afirmar que les Franqueses del Vallès té un govern que valora l’opi-
nió dels seus veïns, que la considera essencial per dissenyar el municipi que tots volem, 
el municipi que respecti les identitats de cadascun dels nostre pobles.

Sant Jordi
Copa Catalana Internacional de BBT
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Un servei de neteja viària i recollida 
d’escombraries més sostenible i 
respectuós amb el medi ambient

L
’Ajuntament de les Franqueses treballa per millorar el servei 
de neteja viària i recollida d’escombraries. És per aquest motiu 
que la nova adjudicació a l’empresa SERSA, que ha entrat en 
vigor l’1 d’abril per un import de gairebé un milió i mig d’euros, 

suposa un salt endavant tant en la recollida i la neteja com en la ves-
sant del respecte cap al medi ambient.

Al llarg dels propers mesos s’aniran implementant tots els canvis 
previstos. Els nous contenidors són un aspecte molt important a tenir 
en compte perquè es fa un canvi a materials menys pesats, silenciosos i 
100% reciclables com el polietilè injectat, que no es malmet fàcilment. 
La col·locació dels contenidors està en fase d’estudi a l’espera que 
arribin en els propers mesos. En aquest sentit, els tècnics tenen en 
compte diverses variables per tal d’escollir els punts de recollida com 
ara una ruta òptima per reduir viatges i contaminació, que es puguin 
col·locar a zones que facilitin la càrrega dels camions, calculen la 
distància dels habitatges als contenidors i també tenen en compte el 

Nous vehicles, contenidors del mateix model per a totes les 
fraccions i una aplicació de mòbil, entre les novetats més 
importants de la nova adjudicació

nombre de població. Pel que fa a la col·locació de contenidors també 
cal destacar que els adaptats per a discapacitats s’instal·laran en 
els llocs on es faci una demanda per sol·licitud. Pel que a l’horari de 
recollida d’orgànica i resta continuarà de 22 a 5 h.

El nou contracte també preveu un canvi integral de la flota de 
vehicles de neteja viària i recollida d’escombraries. En total, n’hi haurà 
12. Els nous camions compliran la normativa Euro 6, que garanteix que 
serà un vehicle menys contaminant, i per tant respectuós amb el medi 
ambient. L’any passat l’Ajuntament va adquirir un vehicle elèctric i, 
seguint amb aquesta voluntat de mantenir una política ecològica, tres 
dels nous vehicles també seran elèctrics. 

Tant camions com contenidors permetran una neteja més 
exhaustiva, no només en la recollida i la via pública, sinó també dels 
mateixos contenidors. A més, la tecnologia aplicada al nou servei 
permetrà que hi hagi control del pes per contenidor d’escombraries 
recollides. La informatització d’aquest servei permetrà millorar 
freqüències i determinar on cal reforçar la recollida. Com a novetat 
del servei també cal destacar que es farà recollida selectiva als 
mercats municipals, fins ara només es feia al mercat de dissabte a 
Corró d’Avall i ara també es farà els dimecres a Bellavista.

Pel que fa als contenidors hi ha una novetat molt important a 
destacar. I és que seran del mateix model per a totes les fraccions, 
a més l’Ajuntament de les Franqueses farà una prova pilot de la 
recollida orgànica amb contenidors que permetran la identificació 
de l’usuari. Si aquesta prova es porta a terme amb èxit es podrà fer 
extensible a la resta de contenidors i podria revertir en un incentiu per 
al ciutadà.

Un altre dels nous serveis serà la recollida de poda a domicili. 
Cada veí que ho sol·liciti tindrà dret a un sac, que podrà omplir quan 
faci feines de jardineria. Una vegada ple, el veí haurà d’avisar perquè 
es faci la recollida en un dels dies habilitats per aquesta tasca. A més, 
tots els veïns de les Franqueses es podran descarregar una aplicació 
que els permetrà informar sobre incidències a la via pública. En 
definitiva, es tracta de tot un paquet de mesures que en els propers 
mesos contribuiran a oferir un millor servei a tot el municipi.

La nova flota de vehicles inclourà camions com aquest
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E
ntre 2014 i 2015, l’Ajuntament de les Franqueses va començar 
a apostar més que mai per la sostenibilitat i l’eficiència ener-
gètica amb la substitució de la lluminària. En relació a l’enllu-
menat públic, seguint la línia del nou contracte de servei de 

manteniment que es va iniciar al desembre de 2014, s’ha realitzat un 
canvi massiu de làmpades a halogenur metàl·lic i led. Aquest canvi 

El cost del subministrament elèctric de 
les Franqueses s’ha reduït un 16% el 2016

s’ha traduït en una reducció de potència instal·lada cosa que ha per-
mès una reducció de la potència contractada. Això ha suposat una re-
ducció del 15% del cost de l’energia aquest últim any (2016).

Concretament, pel que fa als equipaments esportius, la reducció 
del cost energètic ha estat d’un 17,46% i als centre educatius la 
reducció ha estat d’un 13,87%.
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Q
ue les Franqueses sigui el municipi més respectuós amb els 
animals, tant domèstics com de granja o en llibertat. Aquest 
és l’objectiu de la moció presentada pel regidor del Partit 
Popular, Javier Álvarez, que s’ha aprovat a l’últim ple. “Una 

societat defineix la seva qualitat humana i cultural per com tracta els 
animals, entre moltes altres coses”, diu la moció. 

En aquest sentit, l’aprovació suposa diversos acords com ara habilitar 
zones verdes per poder deixar anar els gossos en llibertat sense suposar 
cap risc, així com crear un espai que pugui servir d’homenatge per a 
les persones que hagin patit la pèrdua d’un animal. Altres mesures que 

El municipi de l’Estat més respectuós 
amb els animals

E
l mes de febrer el Consistori i Maná han signat un conveni de col-
laboració, mitjançant el qual l’associació consolida la continuïtat 
del servei que ofereix cada vegada a més usuaris. Des de la sig-
natura del conveni, l’associació atén al voltant de 67 famílies deri-

vades per l’àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament, el que suposa que 
250 persones es beneficien d’un lot mensual d’aliments destinats a donar 
suport per tal de cobrir les necessitats de tots els membres de la família.

Maná disposa de diversos projectes de suport a les persones i 
col·lectius en situació de risc d’exclusió social amb l’objectiu de resoldre 
les seves necessitats immediates. És per aquest motiu que ofereix 
un Servei de Cistella Única, que durant el 2016 va donar assistència 
a 30 famílies. Aquest Servei d’Urgència facilita a cada família un lot 
personalitzat d’aliments i provisions durant un mes, en funció del 
nombre de persones que componen l’àmbit familiar. Tots els lots 

d’aliments que l’associació facilita als beneficiaris tenen en compte, no 
solament el nombre de persones a la llar sinó també el temps que els 
infants passen a casa, ja que consideren que les necessitats familiars 
canvien, per exemple, durant els períodes de vacances escolars.

El Projecte Nadó és un altre dels projectes que l’associació està 
impulsant. El seu objectiu és subministrar els aliments i articles de 
puericultura necessaris (llet, potets, biberons, xumets...) a nadons 
d’entre 0 i 2 anys, però especialment a nadons de 0 a 6 mesos, ja que 
el Banc dels Aliments no proporciona aliments als nadons d’aquesta 
franja d’edat. L’associació organitza, també, cada divendres, un esplai 
gratuït per aquells nens i nenes que per motius econòmics no poden 
realitzar extraescolars. Actualment, 27 infants són usuaris d’aquest 
servei que els permet, cada setmana, aprendre valors i ètica a través 
de la realització de manualitats i jocs.

aprova la moció són dur a terme campanyes de vacunació periòdiques 
de vacunació i esterilització de gats en semi llibertat; campanyes 
perquè tots els animals estiguin registrats; controlar la recollida de 
femtes; col·laborar amb les empreses que vulguin facilitar l’accés als 
animals; proposar avantatges fiscals per les empreses exemplars en el 
respecte cap als animals; promoure i ajudar les associacions implicades 
amb aquest tema; augmentar el control de caça; promoure activitats 
per acostar els alumnes de les escoles a les granges, hípiques,...; 
col·laboració amb diverses entitats per dur a terme teràpies amb 
animals; i prohibir espectacles on es maltractin els animals. 

250 persones es beneficien del Banc 
d’Aliments de Maná
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Premiats a la 21ª Nit de l’Esport de les Franqueses

L
es instal·lacions esportives del municipi juguen un paper im-
portant en la vida associativa de les Franqueses del Vallès. De 
fet, properament arrencarà el projecte del Centre Cultural de 
Corró d’Avall on hi ha projectat un nou pavelló, que completarà 

l’oferta esportiva. És per aquest motiu que des del Patronat Municipal 
d’Esports s’han posat en marxa per redactar una Normativa Regu-
ladora de l’Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals. L’objectiu 
és fomentar la convivència i el bon ús dels equipaments per part dels 
diferents tipus d’usuaris, tant els individuals com els col·lectius.

El treball de redacció ha començat per un procés d’anàlisi i la 
redacció d’un primer esborrany, que ha tingut en compte la tipolo-

E
l divendres 24 de febrer, l’Hotel Ciutat de Granollers, va ser 
l’escenari de la nit de gala dels esportistes de les Franqueses. 
Més de 450 persones van viure la Nit de l’Esport que des de fa 
21 anys organitza el Patronat Municipal d’Esports amb l’objec-

tiu de reconèixer l’esforç a tots aquells franquesins i franquesines i 
institucions compromeses amb l’esport i el seu foment al municipi. 

Una nit de trobada i germanor on les Franqueses es vesteix de gala 

Durant el mes de març s’ha seguit un procés participatiu 
obert per debatre l’esborrany inicial

Margarita Roa i Rafa Espinar, millors 
esportistes amateurs

Un reglament regularà l’ús de les 
instal·lacions esportives

En el següent codi QR podeu consultar el Butlletí 
Informatiu del Patronat Municipal d’Esports on 
s’han recollit les activitats de la temporada 2015-
2016, tant del propi Patronat com de les diferents 
entitats esportives franquesines. 

gia dels usuaris i les diferents activitats que es porten a terme a les 
instal·lacions esportives. En aquest sentit també s’ha valorat tota la 
documentació existent fins ara per regular aquest tema. La redacció 
definitiva, però, passa per un procés participatiu mitjançant una co-
missió redactora que durant el mes de març ha pogut avaluar, debatre 
i consensuar les diverses propostes de l’equip tècnic redactor per tal 
d’ajustar-les a la realitat i la gestió de cada espai esportiu. Hi ha hagut 
trobades amb treballadors dels equipaments, les entitats esportives i 
el procés ha acabat amb una jornada oberta a la ciutadania. 

La previsió és que el reglament definitiu s’aprovi al ple del mes de 
juliol d’aquest any, després de debatre amb tots els grups municipals.

Totes les fotografies al Flickr 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès

per reconèixer les gestes esportives que tretze equips han aconseguit 
durant la temporada 2015-2016; els mèrits personals d’onze persones 
que han destacat per la seva dedicació i la implicació en el foment de 
l’esport a les Franqueses; i el suport i patrocini de dues empreses. 

De la temporada 2015-2016, els millors esportistes amateurs 
van ser els atletes Margarita Roa, del Club Sweetrade Bowling, i 
Rafa Espinar, de la Unió Ciclista Les Franqueses. Podeu veure els 
guardonats a totes les categories a www.lesfranqueses.cat. 
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Time for action, una ONG dedicada 
al Nepal

“
L’amor i la compassió són necessitats, no luxes. Sense ells la hu-
manitat no pot sobreviure”. Aquesta és la frase de Dalai Lama 
que apareix quan s’obre la pàgina web de Time for Action www.
wearetimeforaction.org, l’ONG que Josep Carrizo, de Bellavista, 

va engegar després de visitar el Nepal i veure els efectes devastadors 
dels terratrèmols que van patir el mes d’abril. Carrizo sempre ha-
via volgut viatjar a l’Himalaia i quan va saber que el turisme, després 
d’aquest desastre, s’havia reduït dràsticament va decidir anar-hi amb 
la voluntat d’ajudar la població. En aquest primer viatge ja va obrir un 
número de compte per destinar els diners a reconstruir les zones més 
afectades, però encara no va constituir cap ONG. No va ser fins que va 
veure l’acceptació de moltes persones interessades a col·laborar-hi 
que va decidir crear Time for Action amb Arnau Monclús, Ken Pulido 
i Carol Peña. 

Josep Carrizo assegura que tots els diners que recullen els desti-
nen a projectes locals  que es porten a terme per entitats de confian-
ça del Nepal. Han dedicat diners i esforços a refer escoles, hospitals, 
camps de refugiats o fins i tot a la revisió i neteja de zones de munta-
nya com Langtang. De fet, Carrizo va ser una de les primeres perso-
nes a pujar a la vall quan es fan refer els camins després del terratrè-
mol i ho va trobar tot abandonat i destrossat. Normalment se centren 
a ajudar els col·lectius més desfavorits al país, els nens i les dones. I 
algunes vegades han treballat en col·laboració amb altres ONG cata-
lanes com és el cas de l’Equip de Rescat en Emergències Catalunya 
(EREC), grup format majoritàriament per persones vinculades al món 
de les emergències, amb qui van reconstruir un lloc per viure per a 
nens cecs en una zona rural de difícil accés. Josep Carrizo explica que 
tots els diners que els col·laboradors aporten a Time for Action es 
destinen íntegrament al Nepal. Els viatges i les despeses que poden 
generar els integrants de l’ONG van al seu càrrec. La passió per co-
nèixer altres cultures i la solidaritat els porta a viatjar i arribar a infor-
mació que d’una altra manera no hi tindrien accés. “Nepal és un país 
molt complicat i vulnerable amb temes com el tràfic infantil en zones 
com Sindhupalchowk, on els nens són venuts a burdels de l’Índia o 
a falsos orferinats perquè hi vagin occidentals a fer un voluntariat a 
canvi de diners per l’estada”, explica. Tot i que Carrizo viu a Bellavista, 
el seu esperit aventurer el porta a platejar-se nous projectes. “Combi-
nar turisme i solidaritat em sembla una bona excusa per endinsar-te 
en altres cultures”, diu. Per tant, no descarta començar aventures a 
altres continents. “La idea és viatjar amb fins solidaris i m’agradaria 
tornar a l’Àfrica, el meu continent preferit. EREC és al Senegal, així 
que no descartem anar-hi més endavant”, conclou.

Josep Carrizo, de Bellavista, durant la seva estada al Nepal

Els terratrèmols de 2015 fan que Josep Carrizo, de Bellavista, 
engegui un projecte per ajudar la població d’aquest país asiàtic



M
olt bones sensacions en l’inici de 
temporada que els Xics de Grano-
llers van celebrar a les Franque-
ses diumenge 12 de març. La colla 

vallesana es va exhibir en companyia dels 
Castellers de Cornellà i els Marrecs de Salt 
a la plaça de l’Ajuntament. Tant els Xics com 
l’Ajuntament de les Franqueses han anunci-

at que treballaran per poder repetir jornades 
festives com aquesta cada any en aquest mu-
nicipi. Així va expressar l’alcalde Francesc 
Colomé (CiU) des del balcó de l’Ajuntament, 
des d’on també va afirmar que “els nostres 
castellers són els Xics de Granollers”.

La 4a Trobada de puntaires
Des de les 10 del matí, puntaires d’arreu 

de Catalunya es van instal·lar en un dels ex-
trems de la plaça de l’Ajuntament per par-
ticipar a la 4a Trobada de puntaries que or-
gantiza l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament. 
En aquesta 4a Trobada, a  banda de puntai-
res franquesines veïnes de Bellavista i Cor-
ró d’Avall, hi van participar també puntaires 
vingudes de gairebé una vinenta de localitats 
catalanes. Les participants van sumar un to-
tal de 165 artesanes del boixet.

9

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

U
n any més i de cara a Sant Jordi, la Col·lecció Les Franqueses 
s’amplia amb el que serà el 16è llibre de la col·lecció. Enguany 
l’autor n’és Josep M. Boixareu, enginyer de formació i escrip-
tor, que ha preparat  un volum sobre el seu poble. Llerona, un 

bon lloc, un paradís natural, un poble amb arrels es presentarà a les 
Antigues Escoles de Llerona el dijous 20 d’abril, a les 19.30 h. La pre-

sentació anirà a càrrer d’un altre lleroní, Ramon Coma, acompanyat de 
la regidora de Cultura, Marina Ginestí (CiU), i de l’alcalde, Francesc Co-
lomé (CiU). Al llibre, Boixareu es descriu com un enamorat de Llerona. 
Repassa moments històrics del poble i en recull dades que demostren, 
per exemple, la seva riquesa arquitectònica. A més de parlar del paisat-
ge i de la seva històra, també escriu sobre la gent que hi ha viscut i que 
hi ha deixat petjada. Per exemple, en destaquen els seus comentaris 
sobre mossèn Joan Vallicrosa. De fet, una de les característiques del 
llibre és la presència de cites, les referència de veïns i veïnes del poble 
que han ajudat l’autor a saber més de les arrels i secrets de Llerona.

Autors i autores de les Franqueses
Boixareu també assitirà a la celebració de Sant Jordi en la diada d’ac-

tivitats que es prepararà a la plaça de l’Espolsada diumenge 23 d’abril. 
Ell i altres escriptors i escriptores del municipi i de la comarca signaran 
exemplars de les seves obres en una de les parades de la plaça. Hi haurà 
Raul Ansola amb Illius, Toni Argent amb Dos bufandas, Jordi Jové amb El 
portulario de Blanes, i Leila Milà amb Vuelo a Denver, entre altres.

Llerona

Els Xics actuaran cada any a  
les Franqueses

Josep M. Boixareu presenta llibre sobre 
Llerona dins la Col·lecció Les Franqueses

Pilars de castells davant l’Ajuntament Les Puntaires
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5è.A Tema: CONTAMINACIÓ HÍDRICA URBANA

Introducció
Gran part de l’aigua contaminada procedeix en aquests moments 
de pobles i ciutats. Aquest problema és dels pocs on sabem aplicar 
petites i fàcils solucions per a pal·liar-lo. A l’hora de la veritat, tot i 
estar conscienciats, massa sovint fem l’orni.

Causes
•	 Utilitzar l’aigua a la llar (a l’escola), tot i estar conscienciats, 

com si fos un bé inesgotable.
•	 Fer servir el vàter com a galleda d’escombreries (palets de 

les orelles, tiretes, mocadors de paper, tovalloletes, cotons de 
maquillatge, etc).

•	 Recórrer a l’aigüera per a desfer-se de materials altament 
contaminants (olis, pintures, dissolvents, etc)

•	 Usar detergents, sabons, suavitzants, poc ecològics i,sovint, en 
més quantitat de la necessària.

•	 Carrers bruts on la pluja arrossegarà la brutícia a les 
clavegueres i arribarà al riu o a la depuradora.

•	 Reg descontrolat de parcs i jardins i ús abusiu de pesticides i 
fertilitzants. 

•	 El pensar que tot ho neteja la depuradora

Efectes
•	 Contaminació d’ecosistemes aquàtics (rius, mars, llacs, etc). 

Desaparició d’espècies
•	 Esgotament dels aqüífers. 
•	 Mal funcionament de les depuradores. Massa concentració de 

contaminants.
•	 Problemes per disposar d’aigua de boca (per beure) de qualitat. 
•	 Proliferació de microorganismes patògens. Tractaments 

especials de potabilització
•	 Concentració de productes tòxics. Tractaments especials de 

potabilització

Solucions: Valorades i prioritzades en consens pels alumnes
1. No malgastar l’aigua, evitar llençar contínuament de la cisterna, 
evitar deixar l’aixeta oberta sense necessitat, no estar massa 
temps a la dutxa. Instal·lar estalviadors d’aigua.
2.  No llençar al vàter productes contaminants.
3. Evitar productes tòxics i buscar alternatives més ecològiques.
4. Evitar embrutar els carrers, llacs, rius, mars...
5. Comprar electrodomèstics de baix consum.
6. Realitzar adequadament el reg d’aigua en jardins o parcs.
7. Controlar el temps de reg i posar instruments de baix consum d’aigua.
8. No utilitzar aigua potable per regar. 

Probabilitat de Contaminació Hídrica Urbana  a les Franqueses 
del Vallès:  Probable.

5èB Tema: EFECTE HIVERNACLE

Introducció
La Terra té una temperatura adequada per a la vida gràcies a 
l’energia del Sol que travessa l’atmosfera i l’escalfa. Existeixen 
uns gasos a l’atmosfera que retenen l’escalfor que desprèn la 
Terra. Gràcies a aquest fenomen el planeta manté constant la seva 
temperatura global. 

Causes
Les causes de l’efecte hivernacle són les emissions de gasos nocius 
al nostre planeta. Quan cremem gasolina, carbó o gas natural es 
produeix un gas que s’anomena diòxid de carboni. Aquest gas no 
deixa sortir l’escalfor de la Terra cap a fora. Això també passa quan 
es crema un bosc. 
Els fums dels cotxes, les fàbriques o d’algunes cases també són 
molt perjudicials i poden provocar pluges àcides.
La crema de deixalles també és molt dolenta, així com els gasos 
CFC que hi ha en molts aerosols i el gas metà, que expulsen les 
vaques.

Efectes
El planeta està pujant de temperatura poc a poc, les estacions estan 
desapareixent i els animals i plantes s’estan transformant o morint.
Cada vegada hi haurà més zones seques i d’altres on les pluges 
seran molt més fortes.
Finalment moltes ciutats i pobles desapareixeran perquè amb 
l’augment de la temperatura el gel polar s’està desfent, i mica en 
mica va pujant el nivell del mar.

Solucions
1. Regular millor les emissions industrials.
2. Potenciar altres energies més ecològiques per a obtenir energia 
elèctrica (hidràulica, eòlica, fotovoltaica, solar, tèrmica, etc.).
3. Estalviar energia en tots els àmbits.
4. Millorar la previsió d’incendis.
5. Reduir i reutilitzar les deixalles.
6. Potenciar els vehicles elèctrics i híbrids.
7. Estalviar en calefacció (regular el termòstat, preparar 
tancaments, ventilar breument, etc.).

Probabilitat de Contaminació Atmosfèrica, Efecte Hivernacle, a 
Les Franqueses del Vallès: Probable

Escola Bellavista-

Joan Camps
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[ portes obertes i preinscripcions ]
centres educatius públics / curs 2017-2018

Per a més informació: 938 466 506 

CENTRE EDUCATIU JORNADA DE PORTES OBERTES PREINSCRIPCIONS

Centres d’Educació 
Infantil de 1r Cicle 
(0-3 anys)

Escola Bressol Cavall Fort Dj. 20 d’abril de 17.30 a 19.30 h
Ds. 22 d’abril d’11 a 13 h

Del 2 al 12 de maig 
dl., dc., i dv. de 10 a 11.30 h i dt. i dj. de 16 a 17 h

Escola Bressol Les Tres 
Bessones

Dc. 19 d’abril de 17.30 a 19.30 h
Ds. 22 d’abril de 10 a 12 h

Del 2 al 12 de maig 
dt. i dj. de 10 a 11.30 h i dl., dc., i dv. de 16 a 17 h

Escola Bressol El Gegant 
del Pi

Dm. 18 d’abril de 17.30 a 19.30 h
Ds. 22 d’abril de 10 a 13 h

Del 2 al 12 de maig 
dl., dc., i dv. de 10 a 11.30 h i dt. i dj. de 16 a 17 h

Centres d’Educació 
Infantil 2n Cicle 
d’Educació Primària 
(3-12 anys)

Escola Bressol Les Tres 
Bessones

(Finalitzades)
Del 23 de març al 4 d’abril 
Hores concertades

Escola Camins (Finalitzades)
Del 23 de març al 4 d’abril 
Hores concertades

Escola Colors (Finalitzades)
Del 23 de març al 4 d’abril 
Hores concertades

Escola Guerau de Liost (Finalitzades)
Del 23 de març al 4 d’abril 
Hores concertades

Escola Joan Sanpera i Torras (Finalitzades)
Del 23 de març al 4 d’abril 
Hores concertades

Centres d’Educació 
Secundària 
(12-16 anys)

Institut El Til·ler (Finalitzades) Del 23 de març al 4 d’abril 
De dl. a dv. de 8.30 a 10.30 h i dl. i dt. de 15 a 16 h

Institut Lauro (Finalitzades)
Del 23 de març al 4 d’abril 
De dl. a dv. de 9 a 12.30 h i dc. de 15.15 a 16.30 h

Batxillerat Institut Lauro Dc. 10 de maig, a les 18 h Del 16 al 24 de maig

Cicle Formatiu  
de Grau Mitjà

Institut Lauro Dt. 9 de maig, a les 18 h Del 16 al 24 de maig

Cicle Formatiu  
de Grau Superior

Institut Lauro Dt. 9 de maig, a les 18 h Del 25 al 31 de maig

Escola Municipal  
de Música

Escola Municipal de Música 
Claudi Arimany

Ds. 6 de maig de 10.30 a 13.30 h
Empadronats a les Franqueses:
del 15 al 19 de maig de 16 a 20 h
Matrícula oberta: partir del 22 de maig de 16 a 20 h

Formació d’Adults Centre de Formació d’Adults Dv. 19 de maig d’11 a 13.30 h Del 19 al 27 de juny
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[ singulars locals ]

Què la porta a obrir una llibreria a les Franqueses fa 10 anys?
El fet que jo sóc lectora i a Les Franqueses aleshores no hi havia 
un lloc on poguessis comprar un llibre, ni un quiosc on venguessin 
llibres. Per comprar un llibre havies d’agafar el cotxe o desplaçar-te 
per poder comprar. Aleshores vaig decidir fer una parada a la meva 
vida laboral.

Quin canvi li suposa a nivell professional?
Jo treballava en uns laboratoris fent traducció científica, però el cu-
quet de les lletres em podia. La traducció científica era un repte, vaig 
fer un aprenentatge brutal però, una vegada adquirits els coneixe-
ments, sempre era el mateix. Vaig fer una aturada i vaig decidir fer el 
canvi. O ho feia en aquell moment o no ho faria mai. I vaig dir som-hi! 
Tenia clar que si obria una llibreria seria com la voldria si jo fos la 
clienta. 

Té clients fixes? Fidels? Quin tipus de lector ve a L’Espolsada?
D’una banda tens la part de poble, que tens coses que potser les has 
de tenir perquè interessen a la gent d’aquí. Jo intento deixar em-
premta en la literatura o literatura infantil. Acabes fent clients fidels 
perquè si connecten amb com tu entens la literatura tornen. Et trobes 
que hi ha gent que ve de fora a comprar. Jo tinc clients de molts llocs, 
clients de Barcelona que venen a comprar aquí. 

Què considera que té d’especial L’Espolsada perquè passi això?
Suposo que pot ser bo o dolent, però tinc una tria feta amb molta cura 
i això fa que connectis amb molta gent. Conèixer als teus clients, tru-
car-los quan arriba alguna cosa que creus que els pot interessar, una 

secció infantil treballada amb molta cura... No deixo entrar tot el que 
es ven perquè considero que no es literatura. Això connecta amb un 
tipus de gent que espera això. I suposo que el Club de lectura també 
ha acabat de fer la feina. És una extensió de la llibreria.

Parla d’una secció infantil treballada amb molta cura. Es cuiden les 
edicions dirigides als infants?
Com no som un país lector encara ens falten molts lectors adults 
perquè després puguem tenir aquests fills educats en la lectura. A 
França la gent va a la llibreria en família, aquí encara costa molt. A 
més, hi ha gent que si compra alguna cosa al supermercat que té 
forma de llibre ja queda amb la consciència tranquil·la i no és això. 
Quan els nens són petits no els hem d’inculcar, han de ser lliures per 
llegir un llibre protagonitzat per qui sigui. La literatura no ha de ser 
moralitzadora ni res d’això, però has de tenir literatura que treballi 
des de la igualtat. 

Els nens llegeixen o encara queda molta feina per fer?
Queda molta feina per fer. Hi ha una pressió social molt gran fins als 
sis anys però després se n’obliden. Hi ha obsessió a participar a Hores 
del conte als primers anys de vida, fins als sis anys, però després no, 
que és quan més necessiten els pares. Necessiten un acompanya-
ment. Si arribes a la literatura des del vincle, l’afecte, la lectura en 
veu alta,... és difícil que no te l’estimis.

Quina tasca fa L’Espolsada amb les escoles del municipi?
Amb l’escola Camins tenim molta relació. Per L’Espolsada passen 
tots els cursos, des de p3 fins a 6è. Separem el fenomen llibre de Sant 
Jordi. Camins m’ha obert la porta a la seva biblioteca, ells han prio-
ritzat el vincle amb la llibreria del poble. Una cosa que falla molt a les 
escoles és el bibliotecari escolar, hauria de ser una figura imprescin-
dible. Hauria de fer una feina de dinamització en l’àmbit escolar. 

I el club de lectura? Hi ha llistes d’espera per formar-ne part. Quin 
és el secret? 
El club aquest any farà vuit anys. Hi havia lectors i clients que a partir 
de recomanacions meves m’ho demanaven. Al final vaig fer un cop de 
cap i vam començar. Jo sóc traductora, però no filòloga, i això no els 
va importar, el que volien era parlar dels llibres, fer tertúlia. Actual-
ment hi ha quatre grups de diferents edats. Secret... més aviat és la 
necessitat de trobar-nos aquells que compartim una passió, posar 
en comú el que hem llegit i veure com els llibres creixen i nosaltres 
ampliem la mirada.

En aquests 10 anys ha esdevingut una dinamitzadora cultural. Quins 
són els projectes de futur de L’Espolsada? 
Arribar fins aquí ha estat difícil, un repte esgotador. A mi el que més 
por em fa és perdre la identitat de la llibreria. Ha arribat a un punt 
que necessito una persona en mitja jornada per poder-me dedicar a 
organitzar més actes, fer de dinamitzadora cultural. 

Fe Fernández Villaret (Granollers, 1975) va obrir la llibreria L’Es-
polsada fa 10 anys. En aquesta dècada s’ha convertit en petit oasi a 
les Franqueses per als amants de la bona literatura, sobretot pels 
lectors que fugen dels llibres més comercials. Assegura que arri-
bar fins aquí no ha estat un camí fàcil, però encara cavil·la maneres 
de fer arribar la cultura de qualitat a tothom, petits i grans. 

“Si arribes a la literatura des del vincle, l’afecte, la lectura en 
veu alta... és difícil que no te l’estimis”
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[ espectacles ]

11a Mostra d’Arts Escèniques    
30 d’abril 
19 h Teatre Auditori de Bellavista

Versió lliure de La vie parisienne, opereta còmica de Jacques 
Offenbach
Durada: 75 minuts

Direcció: Mònica Bofill · Direcció musical: Ferran Martínez Palou
Direcció vocal: Sheila Garcia· Intèrprets: Anna Arena, Laura Pau, 
Mònica Portillo/Xuel Díaz, David Anguera, Jofre Bellés Alsina i 
Albert Ruiz
Una crítica satírica a una ciutat aparador bolcada al turisme. 
Comença a l’estació de Sants amb l’arribada de dos turistes 
anglesos pertanyents a la reialesa. Ells venen a la ciutat comtal 
per tal de passar uns dies i gaudir de la gran ciutat moderna que 
es ven a l’estranger. Aquests personatges seran enganyats i 
burlats per un barceloní i tot el seu cercle proper d’amistats, per 
tal d’aconseguir l’atenció d’una dona de classe i poder viure sense 
preocupacions. Un vodevil còmic amb farses, disfresses, festes 
i enganys. Tot això amb música en directe dels mateixos actors-
músics-cantants.

8 d’abril 
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Espectacle teatral interactiu recomanat a partir de 3 anys 
Durada: 60 minuts

A partir d’un record de la infància de la Sandra, la biblioteca 
fascinant i alhora imponent del seu oncle,  es desenvolupa aquesta 
història. Amb una gran dosi d’humor, l’espectacle ens porta al món 
fantàstic de la relació amb els llibres, de l’amor per la literatura i 
del poder de la imaginació.
Autora i intèrpret: Sandra Rossi
Direcció: Jordi Girabal

OH MY GOD BARCELONA! - cloenda 

EL PAÍS DE BOIREMBOR 

11è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Compania Bratislava

Sandra Rossi

PREUS
11è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars  
5 € / 4 € (anticipada, majors de 65 anys, pensionistes, aturats 
i menors de 25 anys)

11a Mostra d’Arts Escèniques   
9,50 € / 8 € (anticipada, majors de 65 anys, pensionistes, 
aturats i menors de 25 anys) 

VENDA D’ENTRADES
Anticipada: www.teatres.lesfranqueses.cat
A les taquilles del Teatre Auditori de Bellavista, de dl. a ds. de 17 a 
21 h, i ds. de 10 a 14 h. El dia de la funció, les taquilles dels teatres 
obren 1 hora abans.
Entrades numerades. Més informació al 938 466 506 i a 
www.lesfranqueses.cat

PREUS I VENDA D’ENTRADES
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[ agenda ]

Hora del conte nadons. “Bestioles i bestioletes”, 

a càrrec de Núria Alonso, rondallaire. Adreçat a 

infants de 18 mesos a 3 anys. Aforament limitat 

a 15 infants. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca 

Municipal (938 404 388)

17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

Espai Zero: Intercanvi de música.

Informació i inscripcions: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espais de lectura. Visita de l’escriptor Eduard 

Márquez per comentar la seva novel·la “El 

silenci dels arbres”

18 h Biblioteca Municipal

Espai Zero: Pintem mandales.

Informació i inscripcions: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Inici del concurs online de Sant Jordi

Informació i inscripcions: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Sant Jordi a Marata

Audició i ballada de sardanes amb la cobla 

Premià, i parada de llibres a la plaça de Marata

Caramelles a Corró d’Amunt 2017: dinar i cantada 

de caramelles , rifa dels ous i animació de tarda. 

Preu de l’activitat: 13 € (tot inclòs). Descompte per 

a socis. 10 € (nens fins a 11 anys).

Informació i inscripcions (fins al 13 d’abril de 

2017): Dolors (938 434 057) o Mari (662 055 360) / 

veinscorro@gmail.com 

14 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt 

Sant Jordi a Corró d’Amunt: cercavila Atrapa el 

drac, sardanes amb els Sardanistes Franquesins 

i xocolatada

Informació: Carme (678 313 534) / veinscorro@

gmail.com 

17 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. L’Associació de veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

04 dimarts

06 dijous

07 divendres

16 diumenge

17 dilluns

19 dimecres

20 dijous

21 divendres

Espai Zero: Ítaca. Cultura activa per a joves. 

Taller: dibuixa la natura a càrrec de Blanca 

Martí. Descobreix com plasmar en un paper 

la flora i la fauna del teu entorn. Cal inscripció 

prèvia a la Biblioteca Municipal (938 404 388)

de 17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Cuina amb formatge.

Informació i inscripcions: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Presentació del llibre de la Col·lecció les 

Franqueses, Llerona, un paradís natural, de 

Josep M. Boixareu

19.30 h Antigues Escoles de Llerona

Espai Zero: Lliurament de premis del concurs 

online de Sant Jordi i Jocs de Taula

Informació i inscripcions: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Lliurament de roses i llibres per part de 

l’alcalde, Francesc Colomé i la regidora de Gent 

Gran, Rosa Maria Pruna als casals de gent gran, 

residències i centres de dia de les Franqueses

02 diumenge

03 dilluns

Caminant per Corró d’Amunt. Caminada de dues 

hores. Cal portar esmorzar. Informació: 938 710 

621 (Glòria Puig)

8 h Sortida des de les Antigues Escoles

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Consell del Poble de Llerona

20.30 h Antigues Escoles de Llerona

COPA CATALANA INTERNACIONAL DE BBT

A la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Amunt. 

Més informació a www.copacatalanabtt.com. 

Inscripcions: www.ticketoci.net

01 dissabte

14 h Inscripcions

16 h Contrarellotge individual

18.30 h Lliurament de premis

Col·l. Club Ciclista Corró d’Amunt

02 diumenge

8.30 h Inscripcions

10 h 1a Sortida

12 h 2a Sortida

14 h Lliurament de premis

Col·l. Club Ciclista Corró d’Amunt

Espai Zero: Autoconsulta

Informació i inscripcions: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

18 dimarts
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“Per l’abril, llibres i 
roses mil”

25 dimarts

26 dimecres

27 dijous

28 divendres

30 diumenge

23 diumenge

Espai Zero: Tarda de jocs.

Informació i inscripcions: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Ítaca. Cultura activa per a joves. 

Taller: dibuixa la natura a càrrec de Blanca Martí. 

Descobreix com plasmar en un paper la flora i 

la fauna del teu entorn. Cal inscripció prèvia a la 

Biblioteca Municipal (938 404 388)

De 17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista

Hora del conte. “Plats de llegenda”, a càrrec de la 

rondallaire Mon Mas. 

17.30 h Biblioteca Municipal

Xerrada-taller: Parlem de les emocions. Fem 

camí en l’Educació en Família a càrrec de la 

psicòloga, Neus Barceló. Places limitades. 

Inscripcions (del 3 al 21 d’abril, dt. i dj. de 10 a 13 h): 

938 405 780 / infanciaijoventut@lesfranqueses.cat

El monitoratge cal sol·licitar-lo en el moment de la 

inscripció.

17.30h Centre Cultural de Bellavista

Col. Projecte Educatiu Comunitat i Escola

Espai Zero: Explorem el parc de Milpins. 

Informació i inscripcions: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Ple Municipal

20 h Sala de Plens de l’Ajuntament

El Síndic a les Franqueses

Cites concertades, a Can Font-Centre d’Art i 

Noves Tecnologies

Concerteu cita al 900 124 124 o escrivint a 

sindic@sindic.cat

Espai Zero: Escenifica’t amb el Combo de 

l’Escola Municipal de Música.

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat 

De 19.30 h a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Rànquing escolar de bàdminton

Informació: Aina Sánchez (671 736 681)

De 10 a 13 h Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall-Pavelló Poliesportiu de Corró d’Avall

10a Festa de la Música i la Dansa a la plaça de 

l’Ajuntament

Matí Classes obertes-tallers

Tarda Mostra de música i dansa

A càrrec d’escoles de música i dansa i entitats 

del municipi

Tota la informació a www.lesfranqueses.cat

 

29 dissabte

Diada de Sant Jordi a la plaça de l’Espolsada

9.30 a 19 h Parades de llibres i roses, tallers, 

jocs, etc. 

10 h Il·lustrem un mini conte de Sant Jordi a 

càrrec de l’Elena Frauca. Cal inscripció prèvia 

a la Biblioteca Municipal (938 404 388); tallers 

Fem un drac i Panera dels tresors a càrrec de 

l’Espai Nadó-Espai Infantil; taller de maquillatge 

a càrrec del Centre Municipal de Joves; taller de 

cuina de piruletes de Sant Jordi

11 h Taller de roses de plastilina per a nens a 

càrrec de la Residència per a la Gent Gran Palau 

(fins a les 13 h); acte de lliurament de premis 

del 27è Concurs Literari de Sant Jordi (fins a 

les 11.30 h). Organitza la Biblioteca Municipal i 

PMCEIJ

11.35 h Hola, és aquí lo del drac? A càrrec 

d’Espases Anònimes (durada de 10 minuts)

11.45 h Concert festiu amb Albercocks (fins a les 

13.45 h)

16.30 h Taller d’iniciació exprés a la sardana a 

càrrec de Sardanistes Franquesins 

17 h Presència dels autors locals i comarcals a 

l’estand del PMCEIJ

17.30 h Sardanes amb la Cobla Santiga

SETMANA SANTA

09 diumenge

Diumenge de Rams: benedicció i missa

11 h Marata

11.30 h Corró d’Avall

12 h Missa Solemne

12.30 h Corró d’Amunt

13 dijous

Dijous Sant: missa vespertina de la Cena 

del Senyor

20.00 h Corró d’Avall

20.30 h Marata

14 divendres

Divendres Sant de la mort del Senyor

10 h Corró d’Avall: Res de Laudes

11 h Corró d’Amunt: Passió del Senyor

18 h Corró d’Avall: Adoració de la Creu

20 h Corró d’Avall: Via Crucis

21 h Corró d’Amunt: Via Crucis

15 dissabte

Dissabte de la sepultura del Senyor

10 h Corró d’Avall a Llerona: Romeria a la 

Mare de Déu de Fátima

20 h Corró d’Avall: Missa solemne de la 

Vigília Pasqual

21 h Corró d’Amunt: Vetlla Pasqual

16 diumenge

Diumenge de Pasqua: dia de la resurrecció 

del Senyor

11 h Marata

12 h Corró d’Avall

Tecnificació de karate

Informació: Montse Marin (686 187 612)

De 16 a 20 h Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall-Pavelló Poliesportiu de Corró d’Avall

Org. Club Esportiu Karate Nokachi



[ agenda ]

ACTIVITATS ENEI

•	 Espai musical família amb nadons (0 

a 2 anys). Espai dirigit a famílies que 

vulguin compartir una experiència 

musical i afectiva amb el seu fill/a. 

Proposta per aquells que vulguin iniciar 

als més petits al món sonor i musical 

a través de la cançó, la sensibilització 

i experimentació, que la veu, el cos 

i la música esdevenen vehicles per 

consolidar el vincle afectiu entre família 

i infant.
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CENTRE MUNICIPAL DE JOVES

De setembre a juny (a partir de 12 anys)

Sala d’estudi (a partir de els 17.30 h). Un 

espai on els joves poden fer treballs en grup, 

deures, estudiar...

Activitats del centre (de 18.30 a 20.30 h). 

Tallers, jocs, sortides, festes, etc.

De dl. a dv. al Centre Cultural de Bellavista 

(938 405 781) i a la Nau del Centre Cultural 

Can Ganduxer (938 404 967)

COLÒNIES JOVES

A Fogars de Montclús, el Montseny (La Traüna)

10, 11 i 12 d’abril de 2017

De les 9 h del dia 10 a les 17 h del dia 12

Centre Cultural de Bellavista i Centre Cultural 

Can Ganduxer.

Preu: 60 € inscrits / 70 € no inscrits. Informació 

i inscripcions: 938 405 781

casalsinfantils@lesfranqueses.cat

PREINSCRIPCIONS ACTIVITATS D’ESTIU

del 24 d’abril al 5 de maig

•	 Juliol esportiu

•	 Casals Infantils Municipals d’estiu a 

Bellavista, Corró d’Amunt, Corró d’Avall 

i Llerona

•	 Colònies amb casal

•	 Campaments

•	 Activitats de l’Espai Zero

Preinscripcions a les oficines del SAC 

(Ajuntament i Bellavista Activa) o a www.

lesfranqueses.cat. Les places s’atorgaran 

mitjançant sorteig el 8 de maig. Publicació 

de llistes: 9 de maig. Les inscripcions, a 

partir del 10 de maig.

ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES

Galeria d’art

Sala principal: fins al 29 d’abril, exposició 

de pintures de l’artista Silvia Sanmiquel 

amb la mostra ‘De sobte...’, conjunt d’obres 

realitzades amb tintes i altres materials 

sobre paper.

Sala 2: Showroom d’art: obra de diferents 

artistes, disciplines, suports, formats i 

preus.

Div. de 17 a 20 h, ds. d’11 a 13 h. Informació 

i visites concertades al 617 23 10 23 o info@

artemisiacultura.com

Org. Artemisia, Art & Tendències

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DE SETMANA 

SANTA

Del 10 al 13 d’abril, de 9 a 13 h. Serveis 

opcionals d’acollida: de 8 a 9 h, menjador i 

casal de tarda. 

Al Centre Cultural de Bellavista i al Centre 

Cultural Can Ganduxer.

Preus: 35 € per infant / 29,50 € per segon o 

més germans.

Inscripcions: del 27 al 31 de març per 

als infants empadronats al municipi i del 

3 al 7 d’abril per als empadronats i no 

empadronats. Es poden formalitzar al 

Centre Cultural de Bellavista dl. de 9 a 13h 

i dl., dc. i dv. de 16 a 18.30 h o al Centre 

Cultural Can Ganduxer dt., dj. i dv. de 16 a 

18.30 h i dl. de 9 a 13 h.

Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 

446 506 (Corró d’Avall) 

casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

Org. Casals infantils municipals

CASAL INFANTIL MUNICIPAL

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

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivència, etc.

Ds. de 16.30 a 18.30 h, al Centre Cultural de 

Bellavista (938 405 781) i al Centre Cultural 

Can Ganduxer (938 466 506) 

Diari de dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h, al Centre 

Cultural de Bellavista (938 405 781) i al Centre 

Cultural Can Ganduxer (938 466 506)

casalsinfantils@lesfranqueses.cat

ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

15a CAMINADA POPULAR

7 de maig, a les 8 h, per les Franqueses

Sortida i arribada  ala Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Avall. Recorregut: 19 km. 

més informació i inscripcions a l’oficina del 

Patronat Municipal d’Esports (938 467 083) i a 

www.lesfranqueses.cat/caminada2017

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i 

la Diputació de Barcelona

AGRUPACIÓ SANTA EULÀLIA

Aquest any se celebra el 20è aniversari del 

Pessebre Vivent de Corró d’Avall i l’entitat vol 

realitzar un recull d’imatges de la història 

d’aquesta activitat per tal de celebrar-ho.

Si teniu fotografies podeu enviar-les a 

agsantaeulalia@gmail.com  

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS

Dg. 2, 23 i 30 d’abril

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

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

“Si per l’abril sents 
tronar, ordi i blat 

no en faltarà”

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

•	 Càpsula d’informàtica:
recerca de feina a través de linkedin

26 d’abril de 2017, de 9015 a 13.15 h

Sessió única de 4 hores. Cal confirmar 

assistència

•	 Curs d’informàtica bàsica (20 hores)

Dl. i dc. de 9.30 a 11.30 h

•	 Curs SAP (30 hores)

Dm. i dj. de 9.15 a 12.15 h

•	 Iniciació a l’anglès (40 hores)

Dm. i dj. de 9.30 a 11 h

•	 Anglès continuació (40 hores)

Dl. i dc. d’11.30 a 13 h

•	 Castellà per a nouvinguts

Dl. i dv. de 9.30 a 11 h

Preinscripcions obertes.

Tots els cursos són a Can Ribas-Centre de 

Recursos Agraris

Més informació: 938 443 040 o dinamitzacio@

lesfranqueses.cat

CURSOS CORRÓ D’AMUNT

•	 Tai-Txi. Inscripcions: Marc Ricart 638 056 983

Dm. de 19 a 20 h Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt

•	 Cant coral. Inscripcions: Marc Tost 637 908 597

Dm. de 20.30 a 22 h Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt

•	 Costura per a tots els nivells. Inscripcions: 

Maria Rodríguez 662 055 360

Dv. de 17 a 19 h Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt

Pintura. Pla individualitzat. Inscripcions: Elisa 

Martínez 630 714 344

Dl. i dj. de 17 a 19 h Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

CURS DE SARDANES

Activitat gratuïta de tres nivells: 

principiants, manteniment i repartiment.
Dv. 21 i 28 de 17.30 a 18.30 h Casal Cultural de 

Corró d’Avall

Org. Sardanistes Franquesins

CURSOS DE LA CÍVICA

•	 Taller de tècniques pictòriques. A partir 

de tècniques tradicional, buscarem 

efectes diversos. Adreçat a adults més 

grans de 16 anys.

Dj. de 10 a 12 h 

Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre 

cos mitjançant l’exercici i se centra en la 

postura dels nostres músculs.

Dm. de 19.30 a 20.20 h / de 20.30 a 21.30 h

Dj. de 18.30 a 19.30 h / de 19.30 a 20.30 h

•	 Tai-Txi. Art de la meditació en moviment 

per conèixer el nostre cos.

Dl. de 20 a 21 h 

•	 Taller de creació artística per a infants. 

A nenas de 4 a 12 anys. Classes teorico-

pràctiques per desenvolupar riquesa 

creativa dels nens explicant nocions 

bàsiques de dibuix, pintura, etc.

Dl. de 17.30 a 19 h

•	 Coral Xeremella. Cant coral adreçat a 

adults amb ganes de cantar i compartir 

música.

Dj. de 21.30 a 23 h

•	 Taller de pintura i dibuix. Per a adults 

més grans de 16 anys. Taller pràctic per 

treballar diferents tècniques clàssiques i 

experimentació de materials.

Dm. de 16 a 18 h

A la Nau de Can Ganduxer

Inscripcions: info@lacivica.com. Whatsapp 

600 505 849

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall

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

Dc. 5, 12 i 19 d’abril, de 10.30 a 11.15 h, a 

l’Acadèmica Corxeres (camí de la Serra, 

48) (màxim 7 famílies)

Informació i inscripcions: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com

•	 Espai familiar d’anglès en família. 

Tallers d’anglès en família per 

aprendre l’idioma a partir del joc, l’art i 

l’experiència vivencial en grup.

Dl. de 17 a 18.15 h, dm. i dc. de 17.30 

a 18.45 h, al gimnàs de l’Escola 

Bellavista-Joan Camps 

Informació i inscripcions: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com

•	 Biodansa. Trobada afectiva entre pares i 

fills de 3 a 6 anys a través de la música i 

el moviment, i les emocions.

Dc. de 17.30 a 18.30 h, al Centre Cultural 

de Bellavista

Informació i inscripcions: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com

•	 Cercle de famílies conscients, amb 

la psicòloga i mare Neus Estrada. Un 

espai on donar 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.

1 d’abril, de 10 a 13.30 h, sessió ‘Com 

acompanyen la sexualitat i la mort? Els 

tabús que ens acompanyen’. Al Centre 

Cultural de Bellavista

Informació i inscripcions: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com

•	 Trobades, xerrades i activitats 

familiars. Adreçat a famílies amb infants 

de 0 a 6 anys i dones embarassades.

•	 Dj. 6 d’abril, de 17 a 19 h, al gimnàs 

de l’Escola Bellavista-Joan Camps.  

Xerrada externa: mindfulness per  

amares a càrrec de la psicòloga 

Meritxell Falqué.

•	 Dj. 20 d’abril, de 17 a 19 h, al gimnàs 

de l’Escola Bellavista-Joan Camps. La 

rotllana: contes per edats i llibres de 

criança respectuosa. 

•	 Dj. 27 d’abril, de 17 a 19 h, al gimnàs de 

l’Escola Bellavista-Joan Camps. Juguem 

amb... capses i panera dels tresors.

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

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

8 DE MARÇ, AMB LA LLUITA FEMINISTA. El mes passat vam celebrar el 8 de Març Dia Internacional de la Dona Treballadora. Aquest any les mo-
bilitzacions han estat de les més multitudinàries dels darrers anys.  Vivim en una societat que funciona en contra de mitja humanitat. Les condicions 
laborals precàries estan feminitzades, encara tenim exemples d’una discriminació indirecta que comporta que les dones tinguin pitjors condicions 
laborals i sous per sota dels homes. A la major part de tasques a la llar també hi tenen la màxima responsabilitat les dones, per les quals no es 
rep cap salari. També són temps de reculada en drets i llibertats, davant l’amenaça de regressió en el dret a decidir lliurement sobre la maternitat 
i el propi cos; davant de l’explotació i mercantilització de les dones; o davant l’absència de polítiques efectives contra la Violència de Gènere: Al 
2016 44 dones van morir assassinades a l’Estat, 8 a Catalunya. Al 2017 ja són 18, 2 a Catalunya. Des de 2004 la xifra a l’Estat suma prop de 800. No 
moren, són assassinades dins d’aquest sistema capitalista i patriarcal.  Al ple de febrer vam presentar una moció per implicar l’ajuntament amb 
més força al 8 de març. Volem mostrar el nostre malestar amb el govern per contraprogramar la principal manifestació del 8 de Març a Barcelona 
amb un acte a la mateixa hora, tot i advertir-ho al ple. La bandera lila de la lluita feminista s’ha de penjar al pal del balcó de l’ajuntament com s’ha 
fet amb altres causes. Cal defensar el feminisme, la idea radical que reclama que les dones són persones. A ILFC ho tenim clar, feministes sempre. 
Contacte: info@lesfranquesesimagina.org

DILLUNS 13 DE MARÇ DE 2017. “El president Mas, Joana Ortega i Irene Rigau apunten que “si la llei fos igual per a tothom, l’actual Govern espa-
nyol i Mariano Rajoy estarien inhabilitats per incomplir sentències del TC”. El 129è president de la Generalitat i president del Partit Demòcrata, 
Artur Mas, i la vicepresidenta i la consellera d’Ensenyament de l’anterior Govern, Joana Ortega i Irene Rigau, han mostrat la seva determinació 
de recórrer la sentència del judici del 9N dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El president Mas, Joana Ortega i Irene Rigau han 
assegurat que esgotaran totes la opcions amb un recurs al Tribunal Suprem i posteriorment a instàncies europees: “Aquesta causa no acaba a un 
Estat que té la democràcia amputada, acaba al cor d’Europa”. “si la llei fos igual per a tothom, l’actual Govern espanyol i Mariano Rajoy estarien 
inhabilitats per incomplir sentències del TC”. El president Mas ha comparat la situació de dèficit democràtic que s’està produint a l’Estat espanyol 
amb el context europeu i concretament amb la del Regne Unit i d’Escòcia. “La doble imatge d’avui: el comunicat del Tribunal de Justícia de Catalunya 
que ens condemna i ens inhabilitat per haver posat les urnes”, ha assenyalat Mas, tot subratllant la segona notícia del dia, l’anunci de la primera 
ministra escocesa que diu que impulsarà la celebració d’un referèndum a la tardor del 2018: “Al Regne Unit hi ha una democràcia de qualitat; no 
faran cap judici per celebrar un referèndum –fins i tot per segona vegada-, en canvi a l’Estat espanyol hi ha una democràcia de fireta i ho dic amb 
molta tristesa”. Mai caminareu sols!

RECIENTEMENTE HEMOS PODIDO DISFRUTAR DE “LA NIT DE Ĺ ESPORT” hemos tenido la fantástica oportunidad de compartir junto a nuestras 
entidades deportivas buenos y grandes momentos y quiero agradecer vuestra presencia y recordar temas importantes. Este 2017 incrementamos y 
acompañamos con medidas destinadas a favorecer y apoyar a los deportistas en general, hemos incrementado en un 10% las subvencionas después 
de estar años congeladas, hemos creado la convocatoria de becas para que nadie se quede sin hacer deporte  en nuestro municipio, por fin vemos más 
cerca el campo de futbol 7 de Llerona incluidos sus vestuarios, esta año será una realidad los vestuarios del campo de futbol 7 de Bellavista y como 
no  en Corró D Ávall en el centro cultural, un pabellón  donde nuestros equipos de básquet y los más pequeños del hándbol podrán disponer de más 
espacio, porque en este momento lo necesitamos. Creo personalmente que el deporte  debe ser una de las formas en que se exprese el principio de 
igualdad de oportunidades. Un principio que tiene mucho que ver con la educación, que es el pilar básico que sostiene a una sociedad. No hay ninguna 
inversión mejor. Y sabemos que el deporte es una herramienta muy útil en la educación, porque, además de otros valores, fomenta la autonomía per-
sonal y la toma de decisiones propias; mejora la autoconfianza y la comunicación; enseña el respeto por el adversario y la importancia de esforzarse. 
En definitiva, proporciona unas pautas muy importantes para el desarrollo personal y social. Desde el Psc apostamos con fuerza y pasión por la prácti-
ca deportiva, nuestro reto es mejorar día a día y construir junto a nuestras entidades deportivas un nuevo relato donde todos seamos los protagonistas.

Àlex Vega
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)

Juan Antonio Corchado
Portaveu del grup 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)

DE FREDES I DE CALENTES.
Una bona noticia. Han començat les obres del Falgar. Tard i amb pocs efectius treballant-hi, però han començat. Ja tocava! No sabem si de grat o 
per força, però CiU ha acomplert l’acord signat amb Esquerra per tirar endavant el parc. Una altra. Vosaltres direu si bona o dolenta. La pròrroga 
que CiU, PSC i PP van acordar del contracte amb Sorea, per 10 anys més, diu que l’empresa repercutirà directament als usuaris més d’un milió 
d’euros (1.089.000 per ser exactes) i els seus interessos de la inversió prevista al municipi. A més, està clar, dels increments de tarifes que ja han 
anunciat a partir del 2018. Aneu preparant les butxaques. Més. Acabem de passar el dia internacional de la dona, o dia de la dona treballadora. 
L’acte institucional del nostre Ajuntament ha estat un fracàs. No per la qualitat de les tres convidades, sinó per l’actitud del govern tant a l’hora de 
donar-hi contingut com de fer-ne difusió. M’explico: 39 assistents; les 3 ponents, 4 treballadors/es de premsa i protocol, 9 regidors i regidores, i 
13 de públic. A l’acabar l’acte, vàrem coincidir  amb alguna de les ponents i de les dones del públic, que semblava més el dia de la mare o el dia de 
la família. L’acte és va centrar en el rol dona+mare, sense cap altre toc combatiu que la lectura obligada del manifest de la diada. Un exemple de 
quan les coses es fan per complir amb l’expedient i prou. A nivell nacional, ja hem deixat la carretera. Som al camí que porta cap al destí final. I el 
camí es farà més costerut i pedregós. I potser el darrer tram serà camp a través i sense aixoplucs. Per nosaltres, pels fills, pels nets: Endavant!

PER QUÈ VOLEN URBANITZAR EL SECTOR R DE LES FRANQUESES?
De cop hi volta volen urbanitzar el Sector R del nostre municipi, situat davant de Can Ganduxer, a Corró d’Avall, quan tenim en el nostre terme muni-
cipal moltes parcel·les buides que estan urbanitzades i que, de moment, i a causa de la crisi, no es volen o no es poden edificar. No s’entén el motiu 
ni l’interès per urbanitzar noves parcel·les que no són necessàries quan en tenim tantes de disponibles. Perquè aquest nou desenvolupament sigui 
viable, pretenen requalificar terreny agrícola protegit en el Pla General, sense tenir en compte que no hi ha cap necessitat pública ni evident per a 
la urbanització, ni tampoc que encara no s’han acabat els edificis que estan a mig fer en els terrenys disponibles. Aquesta situació contra natura, 
aquesta transformació tan injustificada que patirem, només es pot explicar si hi ha interessos públics i privats que justifiquin aquesta acció tan poc 
afortunada. Esperem que se’ns donin les oportunes explicacions i que aclareixin els motius públics que tenen per dur a terme la urbanització del 
Sector R, requalificant terrenys agrícoles sense que la ciutadania ho demani ni en tingui necessitat.

LES FRANQUESES, MUNICIPIO MÁS RESPETUOSO CON LOS ANIMALES Tal y como habíamos mencionado en un boletín anterior, estamos 
felices de informar a nuestros Franquesinos que en el pleno de febrero se aprobó por unanimidad nuestra propuesta/proyecto para conseguir que 
este municipio sea el más respetuoso con los animales (domésticos, de granja o salvajes).  Queremos que todos nos sintamos orgullosos de vivir 
en Les Franqueses, logrando el bienestar de nuestros animales, respetando sus derechos y por consiguiente, examinando nuestras obligaciones.  
Para ello, se tendrán que tener en cuenta ciertos aspectos: Analizar las zonas verdes que se puedan acondicionar para salvaguardar perros suel-
tos y allí mismo, también las personas que deseen, puedan poner una placa conmemorativa para recordar alguna mascota que haya fallecido. Se 
realizarán campañas periódicas de vacunación y esterilización.  Es obligatoria la recogida de sus excrementos, pero también se deberá echar agua 
donde orinen.  Nuestros animales tienen que estar sanos por ellos mismos pero también por nuestras acciones.  Se exigirá que estén debidamente 
registrados.  Colaboración, acuerdos con empresas  y asociaciones, y posibles ventajas fiscales por su respeto con los animales. Coordinar con las 
escuelas para apoyar las diferentes actividades ya existentes con granjas, hípicas, asociaciones caninas, etc., como colaborar con las entidades 
que usan animales para terapias con gente mayor, niños, discapacitados, etc. Para todo ello, se creará un equipo de trabajo municipal que organice 
y coordine todas las acciones e ideas para conseguir con éxito nuestro objetivo!  

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

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



Podeu consultar el programa sencer a www.lesfranqueses.cat

ORGANITZA:

23 d’abril

2017

Les Franqueses del Vallès
Dijous 20 d’abril
Antigues Escoles de Llerona

19.30 h

Presentació del nou llibre de la Col·lecció Les Franqueses, 

Llerona, un bon lloc, un paradís natural, un poble amb arrels

 

Diumenge 23 d’abril
Plaça de l’Espolsada 

de 9.30 a 19 h

Durant el tot el dia: roses, llibres, tallers infantils, jocs...

11 h

Acte de lliurament dels premis del 27è Concurs Literari de Sant Jordi

11.45 h

Concert amb Albercocks

16.30 h

Taller d’iniciació exprés a la sardana, a càrrec de Sardanistes Franquesins

17 h

Presència dels autors locals i comarcals 

17.30 h

Sardanes amb la Cobla Santiga
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