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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Renovació concessió gestió de l’aigua SOREA
Bonificació per l’IBI

Portes obertes i preinscripcions

OBRIM EL 
PARC DEL 
MIRADOR

En aquests moments s’està debatent 
molt sobre la gestió de l’aigua i sobretot 
la seva remunicipalització. A les 
Franqueses algú, malintencionadament, 
diu que l’Ajuntament ha externalitzat 
la seva gestió. Però res més lluny de la 
realitat. Fa ja 20 anys que la gestió de 
l’aigua la tenim atorgada en concessió 
a l’empresa Sorea i ara, una vegada 
acabada la segona pròrroga, ens tocava 
fer-nos la pregunta: remunicipalitzem? 

Primer ens calia saber què en pensen els 
nostres ciutadans. A tal efecte, durant 
els mesos de juny a setembre de 2016 
es va realitzar una enquesta telefònica 
a 103 llars del municipi amb un nivell 
de confiança dels resultats del 95,5%. 
Els resultats ens diuen que el grau de 

satisfacció global amb la companyia d’aigua en una escala del 0 (molt insatisfet) al 10 (molt 
satisfet) és de 7,30, una puntuació força elevada. El 80% dels clients considera que el servei 
rebut ha estat justament el que esperava. Així mateix, un 83% creu que s’ha mantingut 
igual en l’últim any.  Respecte a les caracterísitiques organolèptiques de l’aigua, els 
usuaris de les Franqueses es mostren satisfets. Tot i així el gust té relativament un major 
marge de millora (6,97 punts) i un 16% dels clients insatisfets. El 80% dels clients, de 
manera espontània, saben que la seva companyia d’aigües és Sorea. 

En segon lloc ens calia saber com tenim el preu de l’aigua en comparació amb altres 
municipis. Doncs bé, pel que fa al preu del subministrament d’aigua anomenada domèstica, 
dins del primer tram (30m3 trimestrals que correspon al 70% dels abonats), som dels 
municipies a qui li surt barata de la comarca només tenint per sota i a molt poca distància 
el municipi de la Roca del Vallès. Tots els altres estan per sobre. 

I tercer, era del tot necessària una molt bona proposta de renovació de la concessió per part 
de l’empresa Sorea i a grans trets la proposta ha estat: 1. Renovació de la concessió per 10 
anys. 2. Creació d’una comissió de seguiment que vetllarà pel correcte funcionament del 
servei i que haurà de definir entre d’altres, el pla d’inversió, fer el seguiment de les obres i 
del pla de conservació i manteniment. També la revisió de tarifes a aplicar sobretot el 2018 
degut a la pujada del preu de la compra d’aigua a ATLL. Aquesta comissió serà paritària 
Ajuntament/Sorea i els acords s’adoptaran per majoria simple dels seus membres. En cas 
d’empat, decidirà el vot de qualitat de l’alcalde, que presidirà aquesta comissió. 3. Inversió 
d’1.210.000 € en 2 anys que inclourà entre altres, la portada d’aigua al nucli urbà de 
Corró d’Amunt, la millora de la xarxa de distribució a Bellavista, actuació per abastament 
del nucli rural de Llerona, millora de la xarxa a Corró d’Avall o dispositius d’eficiència 
energètica de la xarxa. 4. Creació d’un fons de solidaritat de 60.000 € (6.000 € anuals) 
destinats a fer front a la pobresa energètica 5. Creació d’un fons de 50.000 € (5.000 € 
anuals) per promoure i desenvolupar al municipi activitats d’interès general promogudes 
per l’Ajuntament 6. Cobrament per part de l’Ajuntament d’un cànnon repercutible a tarifes 
de 300.000 € (30.000 € anuals) i un no repercutible de 450.000 € (45.000 € anuals). Per 
tots aquests motius hem cregut convenient renovar la concessió de l’aigua del municipi a 
l’empresa Sorea.

Sant Antoni Abat
Trobada de Puntaires
Trobada de Castellers
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Adherits a la campanya Casa Nostra És 
Casa Vostra

L
es Franqueses del Vallès s’ha sumat a la campanya Casa 
Nostra És Casa Vostra i dona suport a la manifestació que 
es va celebrar a Barcelona el 18 de febrer per donar suport 
a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima 

dels conflictes armats a l’àrea mediterrània, a través del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament. L’adhesió es va fer efectiva en 

l’últim Ple Municipal (gener de 2017) gràcies a la moció que van 
presentar conjuntament la majoria del grups polítics municipal (CiU, 
ILFEC-E, PSC, ERC-AM i PP) i que es va aprovar per unanimitat. 
Tota la informació i la recollida de signatures del manifest de la 
campanya, aquí www.casanostracasavostra.cat/

L’Ajuntament de les Franqueses renova la 
concessió de la gestió de l’aigua a Sorea
L’aigua de les Franqueses, de les més barates de la comarca. 

E
n el Ple municipal ordinari del 26 de gener, l’Ajuntament de les 
Franqueses va aprovar la segona pròrroga de la vigència del 
contracte amb Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento 
de Aguas, S.A., que data de 1997, per a la gestió i explotació 

del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable a les 
Franqueses del Vallès, per un període de 10 anys a comptar des del 
25 de març de 2017.

L’oferta de renovació que es va proposar al ple incloïa la 
renovació, la creació d’una comissió de seguiment; la revisió de 
tarifes al 2018 per repercusió del preu de compra d’aigua a ATLL, 
que haurà d’aprovar la comissió de seguiment; la proposta d’inversió 
d’1.210.000 euros en 2 anys (10% a fons perdut); fons de solidaritat 
a fons perdut de 60.000 euros; aportació a fons perdut de 50.000 
euros per promoure i desenvolupar al terme municipal activitats 
d’interès general; cànon repercutible a tarifes 0,0209 €/m3 i cànon 
no repercutible a tarifes 0,03 €/m3.

Aquesta va ser la primera proposta que es va tractar a la 
sessió plenària. El regidor Ferran Jiménez (CiU) va defensar el 
punt recordant a tots els regidors que es va celebrar una comissió 
de portaveus de grups municipals on hi van poder participar tots 
per parlar i resoldre dubtes sobre el servei de l’aigua i aquesta 
proposta del Ple. També va subratllar que a partir d’ara la gestió 
tindrà un control específic i constant per part del consistori i que 
és un dels beneficis de la renovació. El regidor Rafael Bernabé 
(ILFC-E) va intervenir per confirmar que es va celebrar la junta de 
portaveus però va afegir que no es va tractar la proposta vigent en 
profunditat ni l’ordre del dia va ser prou complet, i va mostrar-se 
contrari a aquest conveni amb Sorea que, segons afirma entre altres 
apunts, “no aporta res a les Franqueses”. El regidor Juan Antonio 
Corchado (PSC) va defensar la no-privatització de l’aigua i la gestió 
que n’està fent l’Ajuntament. Corchado afirma que no és cert que 
la gestió del servei de l’aigua seria més barata si fós totalment 

pública, segons ha sentit dir. Àngel Profitós (ERC-AM) també va 
mostrar descontentament per la Junta de portaveus per tal com es 
va celebrar.

L’alcalde, Francesc Colomé (CiU), va explicar més extensament 
la proposta de renovació de la concessió. “No es privatitza res, però 
no es remunicipalitza. Creiem que és bo renovar el contracte, per 
què? Sobretot, per la nova comissió de seguiment que es proposa. 
Serà una comissió paritària on hi estarà representant tot el Ple: 
50% empresa i 50% ple de l’ajuntament, amb vot ponderat i en cas 
d’empat l’alcalde decideix. En què podrà incidir aquesta comissió? 
En les tarifes i el pla d’inversió”, apuntava Colomé.

En el segon torn d’intervencions, Bernabé va preguntar sobre 
l’increment del preu el 2018. Corchado va insistir en el caràcter 
positiu d’aquesta renovació en  múltiples sentits i Colomé va detallar 
que està comprovat que, segons el 75% dels usuaris –els que 
gasten menys de 30 metres cúbics mensualment, les Franqueses 
és el segon municipi amb el preu de l’aigua més barat del Vallès 
Oriental. “Portem 4-5 anys en què no s’ha apujat el preu de l’aigua. 
Per darrere nostre només hi ha la Roca del Vallès. També estem 
a la cua de Catalunya”, apuntava Colomé. Segons una enquesta de 
satisfacció que el consistori va demanar per als usuaris del municipi 
el 2016 i que va gestionar Suez, els clients domèstics del servei 
ofert per Sorea a les Franqueses fan una valoració satisfactòria del 
servei. La mostra té un error màxim del 10% i el nivell de confiança 
dels resultats se situa en un 95,5%. La puntuació total de satisfacció 
és d’un 7,30 sobre 10. “Per tant, la gent de les Franqueses està 
contenta amb el servei de Sorea i fa una bona valoració de l’empresa 
subministradora d’aigua”, deia Colomé. Els resultats de l’estudi 
afirmen que el 80% dels clients creu que el servei rebut ha estat just 
el que esperava. Només un 6% n’ha fet una valoració insatisfactòria. 
Finalment, el punt es va aprovar amb 9 vots a favor i 7 en contra 
(ILFEC-E i ERC-AM).
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La Generalitat presenta el projecte per 
enllaçar el polígon Congost i la Ronda 
Nord als empresaris del municipi

Ajuts per a l’IBI

E
l 30 de gener, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, Ricard Font, i el director general d’Infraestructures 
de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya, Xavier 

Flores, van presentar el projecte “Vial de connexió de la Ronda 
Nord de Granollers entre la rotonda de Francesc Macià i el Sector V 
Industrial, al marge esquerre del Congost”.

Aquesta connexió del municipi amb el polígon ha estat una 
reivindicació reiterada dels empresaris de les Franqueses que 

D
urant el mes de febrer de 2017 s’han aprovat de manera 
definitiva les Bases Reguladores i la convocatòria per a la 
concessió d’ajuts a persones per raó de capacitat per tal de 
fer front a l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici 2017. 

Podran acollir-se a aquests ajuts, que podran arribar fins als 
200 euros per contribuent,  aquelles famílies que disposen de 
menys capacitat econòmica familiar, la qual es fixarà tenint en 
compte la renda per unitat familiar per sota la mitjana, que no es 
tingui més d’un habitatge, i que aquest habitatge disposi d’un valor 
cadastral no superior als 100.000 euros. També és necessari estar 

 
l’Ajuntament ha perseguit durant anys al considerar les obres 
necessàries per al desenvolupament econòmic del sector empresarial 
i per tal d’evitar l’accés dels camions a la zona urbana de Can Calet.

Les obres s’iniciaran al 2018 amb un termini d’execució de 7 
mesos. El projecte, que tindrà un cost de 1.379.533,98€, contempla 
un nou vial de 250 metres de longitud que connecta el polígon amb 
la Ronda a través d’un nou pas inferior sota la línia de ferrocarril de 
Barcelona a Vic (Rodalies R3). El vial té una amplada de calçada de 
7 metres amb voreres a ambdós costats de 2,5 metres amb arbrat 
i enllumenat públic. El pas sota el ferrocarril és un calaix tancat de 
longitud de 21 metres, construït per empenta hidràulica.

El projecte contempla també les següents actuacions: un mur 
provisional per a permetre la prefabricació del caixó empentat 
sense afectar l’explotació de la indústria situada al nord; drenatge 
de l’esplanada amb tub dren amb prisma de graves envoltades 
de geotèxtil; andanes, baranes i tanca de tancament al pont del 
ferrocarril; i desplaçament d’un pal de catenària afectat per les 
obres.

L’alcalde, Francesc Colomé (CiU), va explicar que el consistori 
treballa per a fomentar el desenvolupament econòmic i l’augment 
de l’ocupació, “actualment tenim més de 500 empreses entre els 3 
grans polígons de les Franqueses. És important millorar la connexió 
del municipi cap a l’altra banda del riu” va manifestar l’alcalde, qui 
juntament amb els empresaris, va valorar molt positivament la 
trobada.

empadronat a les Franqueses.  Podeu consultar tots els requisits 
al web municipal.

Aquests ajuts s’aplicaran durant l’exercici 2017 i pels 
rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles de l’habitatge habitual 
corresponents a l’exercici fiscal de 2017. L’Ajuntament hi destinarà 
un import de 50.000 euros per aquest any. 

El període de sol·licituds per sol·licitar l’ajut s’inicia el 15 
d’abril i finalitza el 31 de maig. Les sol·licituds es podran gestionar 
al Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament i de Bellavista 
Activa. 

Render connexió del polígon del Congost i la Ronda Nord
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Els millors karateques espanyols 
s’exhibeixen a les Franqueses

En la recepció del Projecte Mundial a l’Ajuntament

L’alumnat de l’Institut Lauro de l’espai 
RECREA’T guanya un Premi Per la Pau

E
l 21 i 22 de gener va tenir lloc a les Franqueses del Vallès 
el Projecte Mundial de Karate organitzat pel Club de Karate 
Nokachi, original del municipi vallesà. L’esdeveniment va ser 
organitzat gràcies a la col·laboració de la RFEK i de la Federació 

Catalana de Karate, juntament amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses i del Patronat Municipal d’Esports. L’objectiu del projecte, 
que és la primera vegada que es fa a Catalunya, era proporcionar 
formació de caràcter tècnic i experiències competitives d’alt nivell a 
tots els esportistes i entrenadors participants. El Projecte Mundial 
es va celebrar justament un mes abans de disputar-se el Campionat 
d’Europa Cadet, Junior i Sub-21 a la ciutat de Sofia (Bulgària).

Aquesta edició va comptar amb la participació de les seleccions 
espanyola, andorrana i catalana, a més d’altres clubs procedents 
d’arreu de Catalunya i de l’estat espanyol. L’inici de la concentració va 
ser divendres 20 de gener a la tarda, en què les autoritats municipals 
van rebre el club i esportistes a la sala d’actes de l’Ajuntament de 
les Franqueses. L’alcalde Francesc Colomé (CiU), juntament amb el 
regidor d’Esports Juan A. Corchado (PSC) i el regidors de Relacions 
Institucionals, Ferran Jiménez (CiU), van donar al benvinguda als 
representants vinculats al Projecte d’enguany i van presentar-los 
les característiques del municipi. 

L’endemà, al pavelló poliespotiu municipal de Corró d’Avall, es 
va realitzar un curs d’alta competició amb més de 150 karateques 
en una jornada de matí i tarda impartida pel seleccionador nacional 
César Martínez amb la col·laboració d’Agustí Núñez i Montse Marín, 
del Club Karate Nokachi. Diumenge, 22 de gener, va ser el dia del 
campionat, on es van citar els membres de les seleccions i els 
competidors dels clubs.

L
’alumnat de l’Institut Lauro que participa a l’espai RECREA’T ha 
sigut guardonat amb el Primer Premi del Concurs de Hip-Hop 
per la Pau, organitzat per l’ICIP (Institut Català Internacional 
per la Pau), per un vídeo realizat en aquest espai.

L’Espai RECREA’T és un lloc de trobada d’alumnes del centre 
durant les seves hores d’esbarjo. És totalment voluntari i l’objectiu és, 
entre d’altres, treballar la creativitat, la solidaritat, i més, des de la 
música, la literatura i tot allò que el mateix alumnat vol aportar.

El mèrit és dels alumnes Raul Rodríguez, Àngels Grau, Irene 
Luceño, Sara Jia, l’Edgar Toro, Sara Canabal, Carla Carrión, Lydia 
Ayllón, Mireia Fernández, Andrea Alonso, Nagore Arilla, Eva Ortmann, 
Paula López, Mireia Jurado, Cristina Casellas, Ivet Navas, Arola 
Velasco, Víctor Gonzàlez i Iván Martínez. I també al professorat que ha 

dinamitzat aquest espai, Dani Campos i Tino Barba. Dilluns 13 de febrer 
van recollir el premi a la seu de l’Institut Català de la Pau a Barcelona. 

Des de l’àrea d’Educació del Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut es felicita tant a l’alumnat participant, 
com al professorat implicat i sobretot felicitar el propi Institut Lauro 
per la promoció d’aquests espais de creativitat que permeten destacar 
les potencialitats dels alumnes sense perdre mai de vista la part 
educativa.

Podeu veure el video guanyador en aquest codi QR. 
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El 56% de les reclamacions gestionades per l’OMIC el 2016 es resolen de manera favorable al 
consumidor

L
’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) 
va gestionar 155 tràmits (reclamacions, consultes, 
queixes...) durant el 2016, dels quals 70 van ser 
reclamacions. D’aquestes, gairebé un 60% es van 

resoldre’s i un 56% ho van fer de forma favorable. Pel que fa 
a les reclamacions del 2016, que ocupen un 45% dels tràmits 
gestionats per la OMIC, destaca que un 50% estan relacionades 
amb els serveis de telefonia. A molta distància segueixen les 
reclamacions pels següents sectors: subministraments (16%); 
automòbils (10%); comerç en establiments (9%); serveis de 
transport (8%); comerç (4%) i assegurances (3%). L’OMIC és 
un servei gratuït de l’Ajuntament, creat al 2009, que té com a 
objectiu facilitar informació i assessorament als ciutadans 

i ciutadanes, per tal de garantir i defensar els drets de les 
persones consumidores i usuàries. En els darrers 4 anys, ha 
realitzat 553 tràmits, dels quals 293 (53%) van ser reclamacions. 
D’aquestes reclamacions s’han resolt 178 (61%), i amb un 
percentatge del 56% favorable al consumidor. L’horari d’atenció 
al públic de l’OMIC és els dimarts de 10 a 13 h a l’edifici principal 
de l’Ajuntament (ctra. de Ribes, 1 - Corró 
d’Avall). A Bellavista, l’horari d’atenció al 
públic de l’OMIC és els dimecres de 10 a 13 
h al local del SAC de la plaça d’Espanya, 5. 
Per a més informació podeu trucar al 938 
467 676, o bé escriure un correu electrònic 
a omic@lesfranqueses.cat. 

Nous horaris i parades del bus L6
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5è.A. Tema: Contaminació 
hídrica de producció 

INTRODUCCIÓ. No hi 
pensem, però l’aigua és 
del tot necessària per a la 
producció de menjar (conreus i 
ramaderia) i per a la producció 
de materials (roba, paper, acer, 
plàstics, llaunes, electricitat, 
vidre, medicaments,......) i és 
necessita en grans quantitats.

CAUSES
•	 Productes químics de rebuig utilitzats en moltes industries 

(farmacèutiques, derivats del petroli, pintures, etc).
•	 Matèria orgànica de rebuig de les industries alimentaries.
•	 Pesticides agrícoles que entren als aqüífers amb el reg o la 

pluja.Purins ramaders abocats a rius i escampats en massa 
concentració als camps (concentració als aqüífers).

•	 Augment de la temperatura de l’aigua en rius i llacs com a 
refrigerant (industria metal·lúrgica, centrals nuclears).

•	 Neteja de vaixells de pesca, d’oci i petrolífers. Contaminació 
marina.

 EFECTES
•	 Contaminació de rius, llacs, de mars i oceans. Desaparició 

d’espècies
•	 Contaminació d’aigües subterrànies (aqüífers, fonts, pous, 

etc)
•	 Costos elevats en depuradores i tractament d’aigües 

residuals
•	 Increment del rebut de l’aigua.
•	 Problemes per disposar d’aigua de boca (domèstica) de 

qualitat.Augment de la possibilitat de malalties greus
•	 Proliferació de microorganismes patògens.
•	 Augment de la possibilitat de malalties greus. Concentració de 

productes tòxics.

SOLUCIONS: valorades i prioritzades en consens pels alumnes
1. Control exhaustiu dels abocaments industrials.
2. Potenciar la agricultura ecològica,  estalvi de pesticides i 
fertilitzants industrials.
3.Utilitzar els purins sobrers per a produir energia (gas metà).
4. Sistemes de reg racionals que aprofitin l’aigua al màxim (gota a 
gota, tub exsudant, etc).
5. Adequar els conreus a la disponibilitat real d’aigua.
6. Reduir, reutilitzar i en tot cas reciclar, el màxim de materials 
utilitzats en el nostre dia a dia.
7. Prohibició de netejar vaixells abocant directament al mar. 
Obligar a neteges controlades i tractament posterior de les aigües.

Probabilitat de Contaminació hídrica de producció a les 
Franqueses del Vallès: Molt probable

Les escoles 
col·laboren amb el 
Pla de Barris

Escola Guerau de Liost. 5è.A

Escola Guerau de Liost. 5è.B

E
l Pla de Barris de Bellavista continua impulsant el projecte 
Obrim el parc del Mirador, que es va estrenar en el curs 
2015-2016 i que ara es repeteix per segon any. Una de les 
parts dels projecte és visible al butlletí municipal 5.1 que 

ara teniu a les mans.  El present apartat, anomenat Solucions 
ambientals, és un espai reservat a tot l’alumnat de 5è de Primària 
en què cada mes es mostren les fitxes confeccionades pels 
alumnes de cada escola del municipi, on s’expliquen diferents 
solucions a una problemàtica ambiental treballada a l’aula. 
L’organització també compta amb la col·laboració del Projecte 
Educatiu Comunitat i Escola.
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La clausura de la jornada informativa

5è.B. Tema: Contaminació 
acústica

INTRODUCCIÓ. La vida urba-
na ens ha acostumat tant als 
sorolls que només ens donem 
conta quan aquests són veri-
tablement molestos. Però la 
contaminació acústica de baixa 
intensitat pot arribar a ser més 
perquè es va acumulant poc a 
poc en el nostre cervell sens e 
assabentar-nos. 

CAUSES
•	 Grans festes, concerts a l’aire lliure, ‘botellons’, ‘raves’.
•	 Bars, pubs, discoteques (mala insonorització, clients al carrer)
•	 Circulació urbana (molta circulació, vehicles vells, conduccions 

sorolloses, etc.).
•	 Gossos i altres mascotes mal cuidats o que no han estat educats 

per els seus amos
•	 Obres domèstiques i obres urbanes.
•	  Transit a l’engròs i grans desplaçaments (avions, trens, 

autovies, etc).
•	 Zones industrials. Industries sorolloses.

EFECTES
•	 Efectes  psicològics: insomni, fatiga, estrès, depressió, ansietat, 

agressivitat, falta de concentració, histèria, neurosi. 
•	 Efectes psicopatològics 1: agitació respiratòria i taquicàrdia.
•	 Efectes psicopatològics 2: gastritis, colitis, més probabilitat 

d’arteriosclerosi i d’infart
•	 Efectes psicopatològics 3: augment del colesterol i augment del 

sucre a la sang (especialment contraproduent per els diabètics)
•	 Efectes perillosos en cas d’embaràs: nadons en baix pes, 

nadons nerviosos i nadons més ploraners. 
•	 Fatiga auditiva i fins i tot sordesa.
•	 Alteració en la vida de certes es̀ pècied animals i fins i tot 

desaparició de els mateixes

SOLUCIONS
1. Establir espais prou llunyans del medi urbà per a celebració 
d’esdeveniments que duren fins  a la matinada
2. Amortir els sorolls de les zones industrials amb tanques arbrades
3. Potenciar el transport públic, els vehicles híbrids i elèctrics
4. Amortir sorolls de carreteres i autovies amb panells d’absorció 
de soroll
5. Celebrar festes tradicionals i populars gins ha una hora prudencial. 
Potenciar la insonorització dels bars, pubs i discoteques, i obligar a 
la clientela a romandre en el seu interior a partir de certa hora
6. Fer xerrades veïnals sobre mascotes i controls sancionadors al 
propietaris si és necessari.

Probabilitat de Contaminació Acústica a les Franqueses del 
Vallès: Poc probable

E
l 10 i 11 de febrer, va tenir lloc al Teatre Auditori de Bellavista 
la jornada informativa Comença el viatge a l’escola del 
grans, pensada específicament per a famílies amb infants 
que començaran P3 el curs vinent. La jornada es va iniciar 

amb les paraules de benvinguda del regidor d’Educació de les 
Franqueses, José Antonio Aguilera (PSC), que va donar pas a un 
petit vídeo de les escoles i seguidament als 5 directors i directores 
de les escoles de primària del municipi. Cadascú van fer una clara 
presentació sobre el procés a seguir per fer la preinscripció i van 
acompanyar a les famílies en tot el viatge fins arribar al procés de 
matriculació.

Els assistents van tenir l’oportunitat de plantejar els seus 
dubtes directament als directors i membres de les AMPA i de 
compartir amb ells un petit refrigeri. Aquesta acció s’emmarca 
dins del Projecte Educatiu Comunitat i Escola organitzat per l’àrea 
d’Educació i amb la implicació i col·laboració de tots els centres 
educatius de les Franqueses del Vallès.

L
’Associació Sociocultural Maná  i l’Ajuntament de les 
Franqueses han signat un conveni de col·laboració per 
tal de donar suport a les persones usuàries de Serveis 
Socials del municipi, mitjançant el repartiment d’aliments, 

productes no alimentaris bàsics de primera necessitat, productes 
de puericultura i joguines per Reis.

Amb aquesta col·laboració es pretén ajudar a les persones en 
situació de risc d’exclusió social a resoldre les seves necessitats 
immediates.

Com començar el 
viatge a l’escola 
dels grans

Les Franqueses 
amb les persones 
amb pocs recursos



10

[ actualitat ]

L
es obres d’acabament del parc del Falgar i la Verneda 
començaran l’1 de març de 2017. L’empresa Barnasfalt serà 
l’encarregada de realitzar les obres, després de resultar 
guanyadora del concurs. Se’n va adjudicar el contracte per 

acord del Ple de l’Ajuntament de les Franquses el 29 de setembre de 
2016. Les actuacions tenen un termini previst de 9 mesos i mig. Gesa 

S’inicien les obres al parc del Falgar 
i la Verneda

S.L. s’encarregarà de la direcció de l’obra, coordinació de seguretat i 
seguiment ambiental de l’obra, després que la Junta de Govern Local, 
en sessió celebrada en data 9 de febrer de 2017, acordés adjudicar 
el contracte de serveis esmentats. El pressupost de l’obra és de 
2.894.728,96 euros (IVA inclòs), i les millores que es duran a terme 
suposen un total de 523.049,24 euros.
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[ portes obertes i preinscripcions ]
centres educatius públics / curs 2017-2018

CENTRE 
EDUCATIU

JORNADA DE 
PORTES OBERTES

PREINSCRIPCIONS

EDUCACIÓ INFANTIL 
2n CICLE I EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 
(3 – 12 anys)

Escola Guerau de Liost 
divendres 17 de febrer a les 
10.30 h i  a les 15.00 h

del 23 de març al 4 d’abril

Escola Camins
divendres 3 de març a les 
09.30 h i  a les 15.00 h

del 23 de març al 4 d’abril

Escola Colors
divendres 10 de març a les 
10.30 h i  a les 15.00 h

del 23 de març al 4 d’abril

Escola Joan Sanpera i Torras
divendres 17 de març 
a les 15.00 h

del 23 de març al 4 d’abril

Escola Bellavista – Joan Camps
divendres 24 de març 
a les 15.00 h

del 23 de març al 4 d’abril

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA 
(12 – 16 anys)

Institut El Til·ler dilluns, 6 de març a les 
17.00 h i xerrada a les 
15.30 h i a les 18.00 h

dilluns, 6 de març a les 
10.00 h i xerrada a les 12.00 h

del 23 de març al 4 d’abril

del 23 de març al 4 d’abril

Institut Lauro
dimecres, 8 de març 
a les 18.00 h

del 23 de març al 4 d’abril

Per a més informació: 

938 466 506 
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[ espectacles ]

11a Mostra d’Arts Escèniques    

4 de març
21 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Comèdia · Durada: 90 minuts

Chicago. L’alcalde està convençut que guanyarà les pròximes 
eleccions gràcies a l’execució d’Emily Morgan, que ha matat a trets 
un policia negre de la ciutat. El xèrif no dubta en aconseguir un 
lloc al govern per haver col·laborat a la seva detenció. Julie Smith 
deixa el diari per al que ha treballat tant de temps, per marxar de la 
ciutat. La directora del diari, no permetrà que la noticia de l’any se 
li escapi de les mans. Però... i si algú fa el que ningú espera?  

Autor: creació pròpia · Direcció: Rubèn Domènech

18 de març
21 h Teatre Auditori de Bellavista

Policíaca · Durada: 95 minuts

Un escriptor d’obres de suspens que es troba en decadència, rep un 
manuscrit d’un dels seus alumnes.  L’escrit és tan bo, que decideix 
matar l’alumne només per fer-se passar per l’autor de l’obra i així 
poder recuperar la fama i el prestigi perduts. A la seva esposa 
no li sembla bé aquesta descabellada idea. Però, l’alumne arriba 
i es desencadena el fatal assassinat. A partir d’aquest moment 
comencen una sèrie d’embolics amb un final sorprenent.

Autor: Ira Levin · Direcció: Josep Sobrevia

1 d’abril 
21 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Comèdia
Durada: 105 minuts

A partir de la història real d’un grup de dones madures del Comtat 
de Yorkshire que, trencant amb els prejudicis, van fer realitat 
l’agosarada idea de ser les models d’un calendari benèfic amb el 
nu artístic com a tema, per recaptar diners contra la leucèmia. Una 
lluminosa comèdia sobre l’amistat.

Autor: Tim Firth
Direcció: Pilar Pla

EN PORTADA 

TRAMPA MORTAL 

LES NOIES DEL CALENDARI 

Farga’m Teatre de Terrassa

Toc Toc Teatre Laurona de 
les Franqueses

Acte Quatre de Granollers 
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[

11 de març
18 h Teatre Auditori de Bellavista

Concert teatralitzat per a tots els públics  · Durada: 55 minuts

A en Rah-mon li van regalar fa temps una ràdio antiga que és el 
pany que obre les portes del temps. Les seves velles vàlvules 
tornen a il·luminar un univers de sons, històries i músiques. La 
ràdio poliglota tornarà a sonar amb cançons d’Europa, les mateixes 
que temps ençà havien fet xalar a petits i grans. 

Autor: Rah-mon Roma i Martí Torras · Músics: Rah-mon Roma, 
Oriol Cases, Núria Lozano, Arnau Berenguer i Abraham Creus / 
Pipo Vidal

25 de març 
18 h Casal Cultural ce Corró d’Avall

Espectacle de grans titelles i actors amb llum negre recomanat a 
partir de 5 anys  · Durada: 60 minuts

Un cant a la vida, reflectit mitjançant l’evolució de la seva 
protagonista al llarg dels anys i un cant d’amor als llibres, a 
l’amistat, i a la satisfacció d’adquirir coneixements. Tot això ben 
embolcallat de màgia, llum, cançons i sorpreses constants. 
Conjugant harmònicament l’emoció i la diversió.

Autoria i direcció: Roser Castellví i Dani Martínez · Intèrprets / 
manipuladors: Roger Tutusaus, Mariona Andrés, Eloi Soldevila, 
Natàlia Yanot i Dani Martínez

LA VELLA RÀDIO

AKÄSHIA. EL VIATGE DE LA LLUM 

11è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Rah-mon Roma i els Dials

El Cau de l’Unicorn

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  7 € / 6 €  (anticipada, majors de 
65 anys, pensionistes, aturats i menors de 25 anys)  

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

Ajuntament de les Franqueses@lesfranqueses

Organitza: Amb el suport de:

VENDA D’ENTRADES
Anticipada: www.teatres.lesfranqueses.cat
I a partir del 9 de gener, a les taquilles del Teatre Auditori de 
Bellavista i del Casal Cultural de Corró d’Avall, 
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 ]

Recuperem la font de Santa Digna. Es recomana 

portar calçat de muntanya i roba còmoda. 

Inscripcions: 934 213 216 / 

info@associaciohabitats.cat 

De 10 a 13 h Punt de trobada: camí de Can Pep 

s/n de Llerona

Org. Associació Hàbitats

Espai Zero: Memory de la Dona. 

Informació: 938 404 624 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: campionat internacional de 

Cub de Rubik World Cube Association. 

Informació i inscripcions: www.rubik.cat / 

www.worldcubeassociation.org/competitions/

LesFranquesesOpen2017

Horari a concretar, Centre Cultural de Bellavista

Xerrada-taller: Santa Maria de Llerona, dels 

orígens fins avui, a càrrec de Marta E. González 

(educadora docent) i Isidre Garriga (arquitecte 

tècnic). Explicació dels orígens i fases de construcció 

i vida de l’església.

D’11.45 a 13.30 h Església de Santa Maria de Llerona

Org. Grup de Muntanya de la Parròquia de Santa 

Maria de Llerona 

Jornada de puntaires i castells

10-13 h 4a Trobada de puntaires a la rambla de la 

ctra. de Ribes

11.30 h Diada castellera a la plaça de l’Ajuntament 

amb els Xics de Granollers, els Marrecs de Salt i els 

Castellers de Cornellà

Col. Xics de Granollers

Sortida de natura. Distància 10 km Desnivell 425 m

8 h Sortida de Can Ganduxer amb cotxes particulars 

fins a Cantonigròs

04 dissabte

07 dimarts 12 diumenge

11 dissabte

08 dimecres

09 dijous

10 divendres

Espai Zero: campionat internacional de 

Cub de Rubik World Cube Association. 

Informació i inscripcions: www.rubik.cat / 

www.worldcubeassociation.org/competitions/

LesFranquesesOpen2017

Horari a concretar, Centre Cultural de Bellavista

Cicle Musical Encicla’t: concert a càrrec de 

Triosatz. Informació i inscripcions: 659 642 920 / 

intercanviscorals@gmail.com (Dolors Isart)

19 h Parròquia de Santa Maria de Llerona

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals 

de les Franqueses

Espai Zero: Ítaca, cultura activa per a joves: taller 

Fanzina’t. Crea la teva pròpia revista. Activitat 

adreçada a joves a partir de 12 anys. Informació i 

inscripcions: Biblioteca Municipal o al 938 404 388 

De 17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Memory de la Dona. 

Informació: 938 404 624 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: campionat local de Cub de Rubik. 

Informació i inscripcions: 938 404 624 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18 h Centre Cultural de Bellavista

01 dimecres 05 diumenge

02 dijous

03 divendres

Espai Zero: Ítaca, cultura activa per a joves: 

taller Fanzina’t. Crea la teva pròpia revista. 

Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys. 

Informació i inscripcions: 

Biblioteca Municipal o al 938 404 388 

De 17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista

Festa de Sant Antoni Abat. Passada dels Tres 

Tombs pels carrers de Corró d’Avall i benedicció 

dels cavalls, carruatges i mascotes a la plaça de 

l’església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall.

De 9 a 14 h Inici del recorregut a les 12 h per: c. 

Sant Ponç, c. de la Serra, plaça de l’Escorxador, 

ctra. de  Ribes i plaça de l’Ajuntament

Espais de lectura: comentari del còmic La Casa, 

de Paco Roca. 

Informació:938 404 388 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18 h Biblioteca Municipal

Espai Zero: Memory de la Dona. 

Informació: 938 404 624 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: taller sobre com es resol un Cub de 

Rubik. 

Informació i inscripcions: 938 404 624 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18 h Centre Cultural de Bellavista

Mercat dels encants de segona mà

Informació i inscripcions: 600 505 849 

(whatsapp) / info@lacivica.com

De 9 a 13 h Rambla de la carretera de Ribes (al 

costat del mercat)

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

Espai Zero: tarda de jocs. Per a joves de fins a 30 

anys. Informació: 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 Fanzina’t. Crea la teva pròpia revista. 

Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys. 

Informació i inscripcions: Biblioteca Municipal o 

al 938 404 388 

De 17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista

14 dimarts

15 dimecres

“Març marcedor, 
nit freda i dia amb calor”

16 dijous
Espai Zero: Explorem el parc del Mirador. 

Informació: 938 404 624 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

17 divendres

21 dimarts

22 dimecres

23 dijous

31 divendres

Espai Zero: autoconsulta. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: autoconsulta. Informació: 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: 

berenar de paraules amb l’escriptora Maite 

Carranza i comentari de la seva novel·la Calla, 
Cándida, calla.
Informació i inscripcions: Biblioteca Municipal o al 

938 404 388 

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: taller malabars. 

Informació: 938 404 624 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: intercanvi de música. 

Informació: 938 404 624 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

24 divendres

26 diumenge

28 dimarts

30 dijous

Espai Zero: fem nines Washi Ningyô. 

Informació: 938 404 624 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Concert primaveral. Trobada de cors de gent 

gran amb dinar de germanor i amb l’actuació 

de La Rondalla de Puiggraciós. Preu: 3 euros i 

gratuït per als menors de 8 anys.

17 h Concert al Teatre Auditori de Bellavista

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals 

de les Franqueses 

Espai Zero: campionat jocs de taula. Informació: 

938 404 624 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: taller de manicura. Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

De 18 a 20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Hora del conte especial en anglès: The Highest 

Mountain of Books in the World, a càrrec de 

l’escola d’idiomes del municipi Little English.

Per a infants a partir de 4 anys

17.30h Biblioteca Municipal

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Dg. 5, 12, 19 i 26 de març

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

NOU HORARI MISSES DE MARATA I CORRÓ 

D’AMUNT

11 h tots els diumenges i festius

Església Sant Mamet de Corró d’Amunt: 

febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre

Església Santa Coloma de Marata: març, 

maig, juliol, setembre i novembre

(hi haurà excepcions en algunes dates)

AGRUPACIÓ SANTA EULÀLIA

Aquest any se celebra el 20è aniversari del 

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

realitzar un recull de imatges de la història 

d’aquesta activitat per tal de celebrar-ho. 

Si teniu fotografies podeu enviar-les a 

agsantaeulalia@gmail.com 

Concert de primavera. Audició dels alumnes de 

les agrupacions instrumentals i corals de l’EMM 

Claudi Arimany.

19 h Teatre Auditori de Bellavista

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany



[ agenda ]

ACTIVITATS ENEI

•	 Espai familiar d’anglès en família. 

Tallers d’anglès en família per 

aprendre llengua a patir 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.

Ds. 4 de març, de 10 a 13.30 h, sessió 

‘Cuidar-me per nodrir-me i entregar 

des de l’amor’. 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. 2 de març, de 17 a 19 h, al gimnàs 

de l’Escola Bellavista-Joan Camps.  

La rotllana parlem de... “Rabietes” 

Com podem acompanyar l’enrabiada, 

la frustració o altres amocions 

intenses de forma sana i respectuosa.

Dj. 23 de març, de 17 a 19 h, al gimnàs 

de l’Escola Bellavista-Joan Camps. 

La farmaciola homeopàtica a càrrec 

de José Herrero Rueda, homeòpata i 

naturòpata, formador salut i infància. 

Dj. 30 de març, de 17 a 19 h, juguem 

amb ... per un panell setmanal 
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EXPOSICIÓ FIRA GUIA’T 

Informació i orientació per donar a conèixer 

als joves les diferents possibilitats formatives 

que s’obren un cop s’acaba l’ESO

Del 20 al 24 de març

De 16 a 20.30 h de dl. a dv. i de 10 a 14 h el 

dt. i dc. Centre Cultural de Bellavista

Informació: 938 404 624 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

Col.l. Consell Comarcal del Vallès Oriental i 

Xarxa de Transició Educació Treball (TET)

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

CICLE DE CONFERÈNCIES: TROBEM-NOS I 

PARLEM-NE

Dj. 9, 16, 23 i 30 de març

21 h Centre Cultural de Marata

Org. Centre Cultural de Marata, amb la col.l. 

del Patronat Municipal de Cultura Infància i 

Joventut

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

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 A SAU DELS CASALS INFANTILS 

MUNICIPALS

25 i 26 de març, de 9 h del dia 25 a 17 h del 

dia 26.

Centre Cultural de Bellavista i Centre 

Cultural Can Ganduxer.

Preu: 50 € inscrits / 60 € no inscrits. 

Informació i Inscripcions: 938 405 781 / 

casalsinfantils@lesfranqueses.cat

EXCURSIÓ DE CENTRES MUNICIPALS DE 

JOVES A PUIGSAGORDI. SANT MARTÍ DE 

CENTELLES

18 de març, de 9 a 17 h.

Preu: 5 € inscrits / 7 € no inscrits. 

Informació i Inscripcions: 938 405 781 / 

centrejoves@lesfranqueses.cat

ACTIVITATS 

ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES

Galeria d’art

Sala principal: fins al 18 de març, exposició 

de pintures de l’artista Teresa Gancedo. 

Dv. 31 de març a les 20.30 h Inauguració de 

pintures amb l’exposició “ De sobte...” de 

l’artista Sílvia Sanmiquel.

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

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

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

“Aigua de març, 
herba als sembrats”

XERRADA-TALLER: Educar Sense Cridar Del 

Projecte Fes Camí En L’Educació En Família  

Dj. 2 de març

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Adreçada a pares i mares amb fills/es de 4 a 12 

anys. Es donaran estratègies i instruments per 

educar amb serenitat i coherència. Xerrada a 

càrrec d’Alba Castellví, sociòloga, mediadora 

i educadora. Servei de monitors gratuït. Cal 

sol·licitar-lo prèviament.

Places limitades. Inscripcions: del 6 al 

17 de febrer. Per telèfon al 938 405 780 

dimarts i dijous de 10 a 13 h o al correu 

infanciaijoventut@lesfranqueses.cat

Col·l. Diputació de Barcelona i Xarxa de 

municipis

XERRADA: JA SÉ PARLAR! 

FES CAMÍ EN L’EDUCACIÓ EN FAMÍLIA  

Dj. 16 de març

17.30 h EBM El Gegant del Pi

Dj. 23 de març

17.30 h EBM Cavall Fort 

Adreçada a mares i pares amb fills/es fins 

a 3 anys, a càrrec de la logopeda municipal 

Gemma Vilalta Bufí. Es tractaran qüestions 

com; quines estratègies ens ajudaran 

a participar en aquest procés? Com es 

desenvolupa el llenguatge dels nostres fills? 

Quins signes d’alerta hem de conèixer?

Informació: 938 466 506 / 

comunitatiescola@lesfranqueses.cat

FORMACIÓ PER ENTITATS

COM PODEM FINANÇAR L’ENTITAT?

Patrocinadors, micromecenatge, subvencions, 

etc. Xerrada de dues sessions adreçada 

a entitats de Cultura, Educació, Infància i 

Joventut. Inscripcions per telèfon fins al 17 

de març, dt i dj de 10 a 13 h al 938 405 780 o a 

infanciaijoventut@lesfranqueses.cat

Dj 23 i 30 de març

19 h Centre Cultural de Bellavista

CÀPSULA D’INFORMÀTICA

FACEBOOK PER BUSCAR FEINA

Sessió única de 4 hores 

Dc. 29 de març, de 9.15 a 13.15 h, a Can Ribas - 

Centre de Recursos Agraris

Més informació: 

938 443 040 o dinamitzacio@lesfranqueses.cat

CURSOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

•	 Word avançat. 14, 16 i 21 de març, de 17 

a 20 h. Els alumnes han de portar el seu 

ordinador portàtil. 

•	 Powerpoint. 23, 28 i 30 de març, de 17 a 

20 h. Els alumnes han de portar el seu 

ordinador portàtil.  

Al Centre Cultural de Bellavista 

Inscripcions: a partir del 24 de gener a la 

Biblioteca Municipal o a 938 404 388

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.

Dj. de 17.30 a 18.30 h Casal Cultural de Corró 

d’Avall

Assamblea general ordinària, 25 de març 

16.30 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Sardanistes Franquesins

CURSOS DE LA CÍVICA

•	 Taller de tècniques pictòriques. A partir 

de tècniques tradicional, buscarem efectes 

diversos. Adreçat a 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 nens 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

•	 Taller de dibuix de còmics. Adreçat a joves 

entre 10 i 18 anys. Ensenyarem a dibuixar 

amb el cos humà i ho convertirem en 

personatges coneguts com Manga.

Dv. de 16.30 a 18 h

A la Nau de Can Ganduxer

Inscripcions: info@lacivica.com. 600 505 849

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall

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)

A LES FRANQUESES DEL VALLÈS UNA MULTINACIONAL FA NEGOCI AMB L’AIGUA. Al ple de gener el govern de Les Franqueses (CiU, PSC i 
PP) va aprovar prorrogar l’externalització del servei d’aigua municipal amb una empresa privada per 10 anys. Segurament aquest mateix butlletí 
contindrà pàgines lloant els “beneficis” d’aquesta acció. Donat el poc espai que disposem l’oposició al butlletí, us recomanem que veieu el vídeo del 
ple:  https://m.youtube.com/watch?v=wLDz123n0kk  , per tenir una visió general del debat que es va produir. Cal destacar dues coses: Primer, de la 
moció aprovada per estudiar totes les opcions, inclosa la remunicipalització, el govern no va fer el mínim esforç per estudiar aquesta opció. Segon, 
un dels arguments de l’alcalde: va ser una decisió ideològica, prefereixen com a model la gestió privada dels serveis. Però sobta que una de les 
defenses més aferrissades a la gestió privada no va procedir d’un partit de dretes. Des de ILFC no desistim, els únics beneficis seran pels comptes 
d’una multinacional que farà negoci amb l’aigua potable. Les enquestes mostren que més del 80% de la població de Catalunya defensa la gestió 
pública, s’ha dut a terme la remunicipalització a centenars de municipis a Catalunya, l’estat i Europa. I el més important: s’han creat organismes i 
empreses, mancomunades i públiques, per gestionar eficientment i amb criteri de bé comú, un dret bàsic com és l’aigua potable. Per a nosaltres la 
batalla per l’aigua a Les Franqueses no ha finalitzat encara. Però venen més temes candents, com un possible nou Reglament Orgànic Municipal 
per part del govern, que sospitem que no serà per millorar l’actual.

#9NSOMTOTS El judici contra l’expresident Mas, l’exvicepresidenta Ortega i l’exconsellera Rigau ha quedat vist per sentència. Que molts hi fóssim 
al passeig de Lluís Companys de Barcelona, davant del Tribunal, ha resultat decisiu perquè es consideri que això és un judici polític contra el 9N, 
sobretot internacionalment. La concentració pacífica, massiva, desbordant les previsions, va ser primera notícia arreu del món. Els nostres adver-
saris no ho reconeixeran, no els interessa gens reconèixer-ho. L’evidència que la seva posició és cada cop més incomprensible, indefensable, que 
la seva política és la de l’estruç, els ha fet molt de mal, els deixa tocats. Estan atrapats en el seu propi discurs, en les exageracions, les mentides i 
la paràlisi política. N’hi ha prou en veure el minut que dura el vídeo de l’agència Reuters, (http://www.reuters.com/article/us-spain-politics-cata-
lonia-idUSKBN15L0V3). Tractament neutral de la informació, com ha de ser, però imatges potentíssimes: arreu del món la interpretació és clara. 
Ja sabem que la premsa espanyola, en canvi, viu en una espiral de silenci sobre les nostres reivindicacions, ridiculitzant-nos, menystenint-nos... 
Recordem Ghandi, i el seu “primer se’n riuen, després ens insulten, després ens ataquen, i al final guanyem”. Devem trobar-nos ja en la fase del 
“després ens ataquen”, només que mentre ens ataquen encara ens insulten i se’n riuen. Mantinguem la calma. Confiem en les nostres pròpies 
forces. Vindran més dies de mobilització intensa. Estiguem a punt. Junts som imparables!. ANC, AMI, ACM i ÒMNIUM

GRUP MUNICIPAL PSC LES FRANQUESES 
Al passat ple del mes de Gener, vam aprovar la pròrroga amb Sorea per a la gestió i explotació del servei municipal d’abastament d’aigua potable 
per un període de 10 anys, és un molt bon contracte. Amb aquest contracte hem aconseguit la creació d’una comissió de seguiment, disposarem 
de 1.210.000€ en dos anys per inversions per millorar els serveis als nostres veïns i veïnes, disposarem d’un fons de solidaritat a fons perdut de 
60.000€, i una aportació de 50.000€ per promoure i desenvolupar al terme municipal, activitats d’interès general. I el més important, a partir d’ara, 
els veïns i veïnes de Les Franqueses tindrem el control total i constant,  nosaltres tindrem la decisió.
No es pot mentir als nostres veïns i veïnes dient que la gestió del servei d’aigua seria més barata si fos totalment pública. Hem de dir que Les Fran-
queses és el segon municipi amb el preu de l’aigua més barata del Vallès Oriental i que portem 4 anys durant els quals, no s’ha apujat el preu de 
l’aigua. Tenim les dades de poblacions que han municipalitzat l’aigua i que no han fet baixada de tarifes, tot el contrari, augments per no tenir dèficit. 
També hem de remarcar que es va fer una enquesta de satisfacció als veïns i veïnes de Les Franqueses, en el que els resultats indiquen que el 80% 
dels clients creu que el servei rebut ha estat exactament el que esperava.  
El PSC de Les Franqueses continuarà treballant per a què els nostres veïns i veïnes tinguin un servei de qualitat i al millor preu possible.

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

José A. Aguilera Galera
Regidor d’Educació del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura 
de Progrés (PSC-CP)



19

Àngel Profitós 
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM)

EL NÚMERO PREMIAT DE LA GROSSA DE SANT JORDI. Això no us ho puc dir. No el sé i no l’endevinaria. El que sí vaig endevinar va ser que el 
govern ens aixecaria la camisa a tots els franquesins i ens voldria fer empassar (més aviat ens vol fer beure a galet) 10 anys més de contracte amb 
Sorea. Vegeu els detalls a erclesfranqueses.wordpress.com on hi ha una petita història de la concessió i els efectes negatius de la pròrroga tant per 
als habitants de les Franqueses com per al propi Ajuntament.  Més coses. Vaig dir-vos el mes passat que el sector N (Ctra Granollers a Cardedeu) 
no oferia novetats. Sí que n’hi ha. Torna a estar aturat. Ha estat suspés cautelarment pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a instàncies 
d’una de les empreses de la zona. El govern ho sap des d’abans del ple de Gener. Avui 9 de febrer no ha dit res. La única cosa en ferm, ara mateix, 
és quí gaudirà 50 anys del millor solar del poligon (rellegiu el butlletí del mes passat, si us plau).  Ens amaguen informació? Sí. També ens amaguen 
el contingut de l’informe de mobilitat de la Ctra de Cànoves i del Camí de Marata que el govern municipal té des de principis de gener al seu poder. 
També ens diuen fa mesos que tira endavant el projecte de millora de la zona verda pels infants de l’escola Camins (la moció que va presentar ERC 
preveia l’arranjament a l’estiu (el passat). Tema nacional: Un bon grapat de franquesins i franquesines vàrem passar un dia de vacances el dilluns 
dia 6 a Barcelona per donar suport als tres encausats pel 9 N. Dels 17 regidors em penso que erem 3. Els dos d’ERC i el Sr. Alcalde. Pateixo per si 
el govern municipal estarà a l’alçada.

NO HI HA DINERS PER A LA RONDA NORD, SI NO ES VOL
Després de molt temps demanant que es modifiqui el perillós tram sense separador de la Ronda  de Granollers, entre la carretera de Girona i la de 
la Roca, on s’han produït diversos accidents frontals de vehicles amb víctimes mortals, i que facin la connexió de la Ronda amb el Polígon Industrial 
del Sector V, que està pactat des de fa deu anys amb la Generalitat de Catalunya, ara sembla que d’aquí a uns anys es podrà fer el que demanem: el 
primer, un greu problema, i el segon, un tema que està pactat i amb el projecte fet. 
Han hagut de passar deu anys perquè reconeguin els problemes que tenim, però no sabem quant temps trigaran a resoldre’ls. Aquestes dues 
qüestions ja haurien d’estar resoltes, ja sigui de forma definitiva o provisional, però no, tot i que una d’elles ja està pactada, no sabem quan es farà. 
La veritat és que no hi ha voluntat per resoldre-ho, només paraules de que es farà, però no sabem encara quant trigaran a fer-ho. 

LAS COSAS QUE REALMENTE IMPORTAN… Cada pueblo, cada familia, cada persona es un mundo diferente.  Ante la pregunta de: ¿Cuáles son 
las cosas que realmente importan en la vida?, las respuestas podrían ser tan amplias, tan variadas y tan diferentes unas de otras, que no podríamos 
unificar todo en una sola respuesta. Es cierto que creemos que, cosas como el dinero, el poder, el sexo y las posesiones materiales nos hacen más 
felices, cuando la verdad es que muchas veces esto no logra cumplir con nuestras expectativas. A veces, quizás equivocadamente, pensamos que 
aún no hemos obtenido lo suficiente y que la solución es tener más y más y mientras más logramos, más vacíos podemos llegar a sentir. Pero quizás 
es que no conocemos lo que realmente es importante, porque los estímulos que recibimos permanentemente de los medios de comunicación son 
tan fuertes y poderosos que no nos dejan pensar lo que realmente puede ser relevante.  Las posesiones, el poder, etc., no tienen nada de malo y 
pueden incluso darle a la vida un valor agregado bastante grande, pero hay cosas mucho más importantes: A nivel individual y a nivel familiar las 
cosas relevantes y por las que deberíamos siempre luchar, podrían ser: la felicidad, la realización personal, llevar una buena calidad de vida, dejar 
un buen legado y alguna que otra más. Pero a nivel de pueblo, las cosas que para nosotros son realmente importantes acorde a nuestro buen crite-
rio, son: tener trabajo, educación, seguridad, respeto y políticos que trabajen con estos objetivos siempre en la mente. Pensar que otras cosas son 
las importantes, realmente no tienen mayor sentido!

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

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)
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Marrecs de Salt
Castellers de Cornellà  

Xics de Granollers

Castells

Plaça de L’Ajuntament (Corró d’Avall)


