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Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
(SAC) de Bellavista. Carrer de Rosselló, 39.
938 615 435
Horari de les oficines: 

De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Emergències 
Policia Local. 938 467 575 
Mossos d’Esquadra. 112 
Policia Nacional. 091
Bombers. 112 
Ambulàncies-Urgències. 112 
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers. 
938 425 000 
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Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall. 
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230
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Aquest passat mes de gener s’ha iniciat 
el concurs per tal d’adjudicar la redacció 
del projecte bàsic, executiu i direcció 
d’obra de l’anomenat “Centre Cultural 
de Corró d’Avall” (caldrà buscar-li un 
nou nom) situat al carrer Tagamanent. 
Tot i que els ritmes de l’administració 
són molt lents i feixucs, a poc a poc 
anem avançant cap al nostre objectiu tal 
com vam decidir en procés participatiu 
tots els ciutadans, “transformar l’edifici 
que en un principi s’havia propramat 
per fer-hi un teatre auditori, en un nou 
Centre d’Atenció Primària (Sanitat), la 
segona biblioteca del municipi (Cultura) 
i un nou pavelló (Esports)”. Aquesta és 
una “obra de legislatura” que tindrà un 
gran impacte en el nostre dia a dia, però 
a vegades hi ha altres actuacions que es 

fan, i que no els hi donem tanta importància però que també són essencials i que estan 
vinculades sobretot a una millora en la seguretat vial i ciutadana. Repassem-ne alguns 
exemples: 

Els veïns de la urbanització de Can Baldich ens van demanar més seguretat en la sortida 
a la carretera de Ribes, i a finals d’aquest mes de gener començaran els treballs per 
semafortizar la cruïlla. S’han col.locat dos ressalts (esquenes d’ase) al camí de Can Pep 
a Llerona tal com va demanar el Consell del Poble de Llerona. En la mateixa línia, a petició 
del Consell del Poble de Corró d’Amunt, s’han col·locat dos ressalts a l’urbanització de 
Can Suquet. S’ha realitzat una actuació important a la cruïlla del carrer Joan Maragall 
amb passeig Tagamanent (Escola Joan Sanpera) creant una plataforma elevada a tota 
la cruïlla i posant semàfors d’advertiment de velocitat. S’han realitzat dos passos de 
vianants elevats davant de l’Escola Colors de Bellavista millorant la seguretat dels 
moments clau. S’ha realitzat un pas de vianants elevat a la plaça de la Llana (Correus) 
amb carretera de Ribes i s’ha iluminat, igual com el que hi ha a pocs metres davant de 
la plaça de Can Prat. I en un breu termini de temps tenim previst altres actuacions que 
creiem que també són molt necessàries com, per exemple, la remodelació de la primera 
fase del passeig dels Til.lers (hi posarem herba natural i reg automàtic), la zona de 
vianants definitiva de la plaça de l’Espolsada que contempla també la prioritat invertida 
en la cruilla carrer de l’Alba amb Sant Ponç; la portada d’aigua potable a la zona urbana 
de Corró d’Amunt que a hores d’ara no en té; i la il·luminació de la vorera de la carretera 
de Ribes (números imparells), entre plaça de l’Escorxador i la plaça de la Llana i la 
il·luminació també de certs camins rurals del pla de Llerona. 

Ja ho veieu, no estem aturats, la maquinària de l’Ajuntament a poc a poc va actuant 
i mirant de fer de les Franqueses un dels millors llocs per viure, encara que jo 
personament crec que ja ho és.

La Mitja
Carnaval
21a Nit de l’Esport
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L’Ajuntament aprova el pressupost 
municipal per a 2017

Les Franqueses segueix impulsant 
l’ocupació amb noves contractacions

L’Ajuntament s’incorpora al patronat 
jurídic de la FUMH

D
urant l’any 2016 es van contractar un total de 48 persones 
del municipi per a dur a terme treballs diversos a la ciutat, 
entre els quals es troba el manteniment de parcs i jardins, 
l’impuls de la formació i la inserció laboral i el suport en les 

transformacions urbanístiques, entre d’altres. Aquest any 2017 es 
gestionaran nous plans d’ocupació per tal de seguir amb la promoció 
ocupacional a les Franqueses.  

L’Ajuntament ha contractat ja, durant el primer mes del 2017, 
a 31 persones del municipi, a través de plans d’ocupació, entre les 
quals hi ha peons, tècnics d’inserció laboral i agents cívics. 

El consistori, a través de l’àrea de Dinamització Econòmica i 
del Pla de Barris de Bellavista, impulsa la creació de nous plans 
d’ocupació amb diversos projectes orientats a la dinamització i 
treballs de millora del territori. 

Per a inscriure’s a la borsa de treball, podeu contactar amb 
l’àrea de Dinamització Econòmica situada a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris, al telèfon 938 403 749 o mitjançant el correu 
electrònic dinamitzacio@lesfranqueses.cat 

L
’Ajuntament de les Franqueses s’incorpora al patronat 
jurídic de la Fundació Universitària Matí l’Humà. Així ho 
estableix conveni de col·laboració que van signar l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé (CiU), i el director de 

la Fundació, Jordi Salayet, després que s’aprovés en la Junta de 
Govern Local del 22 de desembre de 2016. L’aprovació d’aquest 

Pla d’ocupació treballant en la construcció de la nova oficina de 

Polítiques Socials

Pressupost consolidat de l’Ajuntament per a l’exercici de 2017

E
l Ple ordinari municipal de dijous passat, 22 de desembre, 
va aprovar inicialment el pressupost municipal per a 
l’exercici del 2017, el qual ascendeix a 22.792.347 euros, amb 
els vots favorables de l’equip de govern. Ferran Jiménez 

(CiU), regidor d’Hisenda, va explicar que el pressupost compleix 
el principi d’equilibri pressupostari, i va afegir que “aquests són 
els pressupostos més socials dels darrers anys des de que es fan 
polítiques socials al consistori.” Com a mostra d’aquest esforç 
social, es destinaran 1.012.000 € en mesures per a fer front a la crisi. 

El pressupost general de l’Ajuntament ha estat elaborat amb 
l’objectiu de mantenir els serveis oferts al ciutadà, potenciant de 
manera especial els esforços en polítiques socials. Tot això en un 
context de congelació de la pressió fiscal municipal, de contenció 
de les subvencions d’altres administracions i la implantació de la 
tarifa social, que comporta preus reduïts dels principals serveis 
municipals per aquelles famílies amb menys recursos. També 
s’ha de destacar una línia per a subvencionar l’Impost sobre Béns 

Immobles (IBI) per aquelles famílies que tenen dificultats per a fer-
hi front. 

El regidor d’Hisenda, Ferran Jiménez (CiU), va explicar que el 
deute financer a data 1 de gener de 2017 serà de 10.473.013 euros, el 
que suposa un rati deute/ingressos ordinaris del 58,85%. Si es tenen 
el compte els ratis d’anys anteriors; al 2014 del 81,05%, al 2015 del 
71,7% i al 2016 del 59,51%, queda palès que la gestió de les finances 
municipals ha estat satisfactòria, tenint en compte la congelació de 
la pressió fiscal.  

Pel que fa a l’estat inversor, exposat per l’alcalde Francesc 
Colomé (CiU), el pressupost destaca pel nombre i magnitud de 
les inversions fixades en 5.090.487 euros, i se’n remarquen les 
següents actuacions: l’acabament del Centre Cultural de Corró 
d’Avall, la construcció d’un centre de dia a Bellavista, l’acabament 
de la remodelació dels espais exteriors del carrer Rosselló, els 
vestuaris del camp de futbol 7 de Bellavista i la zona esportiva de 
Llerona. 

Podeu consultar i descarregar-vos el pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici de 2017 en aquest codi 
QR. També podeu consultar-hi exercicis anteriors.

En el Ple també es van aprovar definitivament les ordenances 
fiscals per al proper any, les quals contemplen una pressió fiscal zero 
per quart any consecutiu, malgrat les pujades dels preus dels serveis. 
Les ordenances fiscals es van acabar aprovant amb el vot favorable 
de CiU (6), PSC (3), PP (1), i el vot en contra d’ERC (2) i ILFC (4) i CpF (1).

conveni comporta el compromís de l’Ajuntament a aportar a la 
FUMH, durant quatre anys de vigència del conveni, la quantitat de 
sis mil euros anuals. Anys enrere, ambdues entitats mantenien un 
conveni i l’Ajuntament formava part del Patronat. A més a més, la 
Fundació gestiona l’oferta educativa de cursos de Can Font-Centre 
d’Art i Noves Tecnologies, a les Franqueses.
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E
l consistori va aprovar, a la Junta de Govern Local del 7 de 
desembre, la proposta presentada per l’àrea d’Educació 
del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut per a sol·licitar al Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya, la construcció d’un gimnàs a l’Escola 
Joan Sanpera i Torras.

Aquest és l’únic centre escolar del municipi que no té construït 
un gimnàs. Actualment, l’escola, que compta amb més de 480 alum-
nes i un total de 19 grups des de P-3 fins a 6è de Primària, disposa 
des de fa més de 10 anys, d’un mòdul prefabricat que intenta suplir 
de manera provisional aquesta mancança.

La construcció de les escoles de primària i secundària d’ense-
nyaments públics és competència del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, per aquest motiu i considerant que el 
mòdul existent és insuficient per a donar resposta a les necessitats 
dels alumnes del centre, l’Ajuntament ha decidit demanar la cons-
trucció d’un gimnàs i ha manifestat la seva total col·laboració en les 
gestions necessàries per agilitzar-ne el procés de construcció. 

E
l passat mes de desembre, l’alcalde, Francesc Colomé (CiU), i 
el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, van signar un 
conveni de col·laboració per tal de facilitar i promoure l’accés 
dels veïns i veïnes del municipi al Síndic, i avançar en la millora 

de la gestió de l’atenció ciutadana.
L’Ajuntament i el Síndic de Greuges han iniciat aquesta via de 

cooperació per a garantir els drets de les persones en l’àmbit local, 
amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la despesa pública, 
combinant proximitat amb seguretat.  

Seguint l’exemple de les democràcies europees més consolidades, 
el consistori ha volgut donar un pas més en la millora de la qualitat del 
servei als franquesins i les franquesines. Amb la signatura d’aquest 
conveni es dóna la màxima celeritat a la tramitació de les queixes 
presentades al Síndic i que afectin competències municipals.

Per a posar-se en contacte amb el Síndic de Greuges, podeu trucar 
al telèfon 900 124 124, enviar un correu electrònic a sindic@sindic.cat 
o consultar el web www.sindic.cat 

L’Ajuntament demana la construcció d’un 
gimnàs a l’Escola Joan Sanpera i Torras

Tarifació social per la igualtat 
d’oportunitats

L’Ajuntament i el Síndic de Greuges 
col·laboren per la defensa dels drets 
i llibertats dels ciutadans

L’Ajuntament demana una pròrroga de 
quatre anys més per al Pla de Barris

El regidor d’Educació, J. A. Aguilera (PSC), presentant  una obra de 

teatre de l’Escola Joan Sanpera

L’alcalde, el Síndic de Greuges de Catalunya i regidors de l’Ajuntament

Tarifació social 2017

E
l dia 1 de gener va entrar en funcionament la tarifació social, 
aplicació de descomptes en determinats serveis municipals 
en funció de la capacitat econòmica familiar. 

Aquesta mesura, aprovada de manera definitiva al ple 
municipal de desembre, permet revisar els preus públics d’alguns 
serveis municipals, establint preus variables d’acord amb el nivell 
de renda dels usuaris per tal que el preu no sigui una barrera a 
l’hora d’accedir als serveis. 

Per tal d’afavorir l’accés de la ciutadania als serveis i equipaments 
municipals en igualtat d’oportunitats, adaptant els seus preus 
públics a la capacitat econòmica de les famílies, podran acollir-se 
a aquests descomptes els menors de 18 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. Per a gaudir d’aquests descomptes 
també serà necessari estar empadronat a les Franqueses.  

Aquests preus especials s’aplicaran a determinats serveis 
esportius municipals, i de cara al curs 2017-2018, a les llars d’infants, 
a l’Escola de Música i a Can Font-Centre d’Art i Noves Tecnologies. 

El període de sol·licituds per acollir-se a aquesta tarifació social 

és de l’1 de gener fins al 28 de febrer. Per a més informació podeu 
posar-vos en contacte amb el Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament o al Servei d’Atenció a la Ciutadania de Bellavista 
Activa, als telèfons 938 467 676 i 938 615 435, respectivament. 

L
’Ajuntament ha sol·licitat al Departament De Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya una pròrroga per quatre anys més del Pla de 
Barris de Bellavista, concedit l’any 2010 per un import de 8,8 

milions d’euros dels quals s’ha executat el 30,40%, uns 2,7 milions, 
del projecte d’intervenció integral per a la millora física, econòmica 
i social al barri de Bellavista. El fet de gaudir de la vigència de Pla de 
Barris fins a 4 anys més permetrà al municipi continuar beneficiant-
se d’accions complementàries al PII, com el foment de l’ocupació i la 
inserció laboral a través dels plans d’ocupació del SOC.

El consistori vol impulsar per aquest 2017, l’execució de tres obres 
incloses en les actuacions de millora urbanística i d’equipaments del 
PII: la reurbanització del carrer Rosselló per la transformació del 
carrer en un vial de plataforma única i en l’obertura i integració al 
barri del pati situat davant l’edifici que acull les oficines municipals i la 

seu de la Fundació Apadis i el Centre de Formació d’Adults, formant 
una plaça;  la construcció dels vestidors i altres instal·lacions del 
camp de futbol 7 del carrer d’Astúries i la construcció d’un centre 
de dia per a gent gran. 

La creació d’un quart punt de connexió entre Bellavista i els 
nuclis de Granollers i Corró d’Avall, és una de les línies de treball 
de l’Ajuntament que pretén fer un nou pas inferior sota les vies del 
tren per a vianants i ciclistes que faciliti l’accés a la zona esportiva 
i als diferents equipaments. 

Més enllà de les actuacions urbanístiques, amb el Pla de 
Barris s’estan duent a terme actuacions per a la rehabilitació dels 
edificis del barri i diversos programes per a la cohesió social i la 
dinamització del barri (campanya de civisme, Programa Vincles, 
Taula d’Entitats, Espai Familiar, Obrim el Parc del Mirador, Viu 
Bellavista-Festa de la Infància, etcètera). 
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La Fibra Òptica arriba als polígons 
industrials de les Franqueses

Especialistes en educació i esport reunits 
en una jornada a les Franqueses

Nous elements reductors de velocitat

Les Franqueses acull una nova 
campanya de donació de sang

La història de Joan Sanpera, al teatre 

E
l passat mes de gener, la companyia proveïdora de serveis 
de telecomunicacions, Adamo Telecom (www.adamo.es/em-
presas/) i el seu distribuïdor local, Yperton (ypvoip.com), van 
finalitzar el desplegament de la xarxa de fibra òptica als polí-

gons industrials el Ramassar i el Pla de Llerona de les Franqueses
Gràcies al desplegament, les empreses del polígons podran dis-

posar de connexió a Internet a la velocitat més ràpida del país, 1.000 
Mbps, i gaudiran de més avantatges i millors costos de manteniment. 

E
l passat 19 de gener es va celebrar per primera vegada la 
jornada Esport Saludable: educació i valors, organitzada pel 
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, 
amb el Patronat Municipal d’Esports. L’acte va reunir 

personalitats vinculades al món esportiu perquè s’expliquessin 
i debatessin sobre la importància de la pràctica de l’esport com a 
eina per a l’educació i com a promotora de valors cívics i de bona 
convivència, més enllà de la mera competició. Així mateix, ha servit 

D
urant el mes de gener es van instal·lar diversos elements 
reductors de velocitat al municipi. Es tracta d’actuacions a 
la via pública que impliquen reformes a l’asfalt i d’aplicació 
de pintura vial. Els quatre punts on hi ha aquests nous 

elements són al carrer de Tagamanent amb carrer de Joan Maragall, 
carretera de Ribes, 150, davant de l’oficina de Correus, carrer de 

E
l proper dimecres 8 de febrer a la tarda, els franquesins i les 
franquesines podran participar en una nova campanya de 
donació de sang. 

La Unitat Mòbil del Banc de Sang i Teixits s’instal·larà a 
l’Escola Colors de Bellavista, amb l’objectiu de fomentar la donació 
de sang com un hàbit a la nostra vida i una forma de participació cívica 
en la societat.  

La necessitat de sang és constant, i per tant, també ho han de ser 
les donacions. Cada dia, tots els hospitals i clíniques de Catalunya 
necessiten sang o components sanguinis per atendre els seus malalts, 
ja que la majoria d’intervencions quirúrgiques i molts dels tractament 
mèdics requereixen transfusions.  

Actualment el Banc de Sang i Teixits aconsegueix donar cobertura 
al 98% del total de la població catalana. 

D
ijous 22 de desembre de 2016, el Teatre Auditori de 
Bellavista va acollir més de 250 persones amb motiu de 
l’estrena de l’obra de teatre Finestres al món. La funció 
va ser representada pels alumnes de 6è de l’Escola Joan 

Sanpera i Torras, que van compartir escenari amb alumnes de 
l’Institut Lauro, el grup de teatre Toc Toc i veïns del municipi. La 
direcció tècnica de l’obra va ser a càrrec de la companyia de teatre 
Frec a Frec.

Abans de començar l’espectacle, el regidor d’Educació, J. A. 
Aguilera (PSC) va donar la benvinguda a totes les famílies. Després 
de dir unes paraules, la directora de l’Escola Joan Sanpera i Torras, 
Emília Ventura, va lliurar una còpia del guió de l’obra al Pere Alier, 
IV Marquès de les Franqueses, i a l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé (CiU).

L’estrena va ser tot un èxit. A través del teatre, el públic va poder 
conèixer la vida d’en Joan Sanpera, una personalitat històrica 
i clau en la història de les Franqueses. L’èxit de l’obra també és 
gràcies als participants que l’han fet possible des de davant i des 
de darrere l’escenari. Aquesta acció s’emmarca dins del Projecte 
Educatiu Comunitat i Escola creat i impulsat  pel Patronat Municipal 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut amb la implicació de les 
escoles, els instituts i les AMPA del municipi.

La indústria del municipi ha estat afavorida per la proximitat a 
Granollers i per les bones comunicacions amb Barcelona, fet que 
ha provocat un enorme creixement industrial en els darrers anys, 
especialment en el sector químic, metal·lúrgic i tèxtil. 

La instal·lació de la fibra òptica en aquests dos polígons es va 
iniciar al mes de setembre, les empreses del qual podran començar 
a veure potenciada, gràcies al desplegament, la seva competitivitat 
al mercat.

per anunciar un nou fons de la Biblioteca Municipal especialitzat i 
dedicat a l’esport saludable.

El gerent del PMCEIJ va iniciar l’acte amb unes paraules de 
benvinguda i va donar pas a les intervencions de la regidora de Cultura, 
Marina Ginestí (CiU) i del president de La Mitja, Antoni Cornellas. A 
continuació va iniciar-se la taula de debat en què hi eren convidats 
experts en aquest àmbit: Pedro García Aguado, ex waterpolista olímpic 
i coach; Pep Marí, psicòleg aplicat al rendiment; Jordi Orta, director de 
l’Institut Lauro; Pedro Garcia Ramírez, professor d’Educació Física i 
ex jugador professional d’handbol; i Zouhair Zammouri, president de 
l’Associació Superacció. Cadascun d’ells va intervenir aportant els 
seus coneixements i apunts sobre el tema, moderats pel gerent del 
PME, Pep Campaña. Les riques aportacions dels especialistes es van 
complementar amb preguntes per part del públic.

En l’última part de l’acte, Edu Barceló i Quim Magan van presentar 
el projecte Werunprojecte, que té la finalitat d’utilitzar el running com 
a eina d’integració social. En acabar van entregar el llibre del projecte 
a l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé (CiU), un llibre que 
Colomé va passar directament a la directora del Servei de Biblioteca, 
Cristina Sánchez, per tal d’inaugurar la nova secció de la biblioteca. 
L’alcalde també va donar un xec de 500 euros a l’Associació Superacció 
com a donatiu per al seu projecte solidari.

Valldoriolf, 2, davant Escola Colors, carrer de la Torre Pinós, 4. 
També s’ha reparat l’asfalt i pavimentació del passatge Roca 

Centella. Per altra banda, s’han instal·lat esquenes d’ase al carrer 
de la Torre Pinós, a Can Suquet i al Camí de Can Pep, i hi ha tres nous 
coixins berlinesos al carrer Caseriu, a la vora de la plaça de Can 
Prat i al carrer de Sant Isidre.

Campanya de donació de sang a l’Escola Colors

El final de l’espectacle Finestres al món

Els ponents del debat de la jornada Esport Saludable
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Totes les fotografies al Flickr 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
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[ espectacles ]

11a Mostra d’Arts Escèniques    

11 de febrer
21 h Teatre Auditori de Bellavista

Comèdia
Durada: 75 minuts

Brillant, irònica i provocativa comèdia que parla dels problemes del 
poder i de classe, de l’amor i de obsessió, a través de la història de 
dues dones, Anna i Claire, que han viscut durant anys encobertes 
pel vel de les aparences de la societat victoriana, que s’estimen, es 
detesten i es necessiten.

Autor: David Mamet
Direcció: David Maqueda

4 de febrer
18 h Teatre Auditori de Bellavista

Espectacle familiar amb actrius, titelles i música en directe, a 
partir de 3 anys.
Durada: 50 minuts

Gira el món, gira que gira... La Zig i la Zag busquen alguna cosa. 
Les mou la curiositat. Donant voltes pel món es trobaran, i aquest 
encontre les farà créixer. Un joc sobre el pas del temps, un cant a la 
vida i a la idea de continuïtat.

Dramatúrgia: Jordi Palet
Direcció: Ruth Garcia
Actrius: Anna Farriol i Mireia Fernàndez

18 de febrer 
18 h Casal Cultural ce Corró d’Avall

Espectacle de titelles amb música en directe per a públic familiar
Espectacle commemoratiu any Enric Granados
Durada: 55 minuts

Hi ha pianos que amaguen històries meravelloses. Això és el que 
descobreix la Nona quan sent el seu avi tocar l’antic piano de casa 
seva, el primer piano d’un infant apassionat del tot per la música: 
qui un dia fou l’Enric Granados.

Autor i direcció: Joan-Andreu Vallvé
Músics: Neus Puig, Marta Castelló i Jordi Roure
Actors titellaires: Aitana Giralt i Angel Pérez

UN MATRIMONI DE BOSTON LOOPS

EL PETIT PIANO 

11è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Companyia Mea Culpa de 
Granollers

Engruna Teatre

Centre de Titelles de Lleida

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

RECORDA QUE POTS 

COMPRAR LES TEVES ENTRADES 

PER INTERNET A 

WWW.TEATRES.LESFRANQUESES.CAT
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[ agenda ]

Sortida de natura: des de Cànoves al Castanyer 

de Can Cuch. Activitat gratuïta guiada per Agustí 

Martínez. Distància de 19 km i desnivell de 

532 m. Tot el dia. Cal portar esmorzar i dinar. 

Inscripcions: 

info@lacivica.com o WhatsApp 600 505 849

8.30 h Sortida des del Centre Cultural Can 

Ganduxer amb cotxes particulars

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Sessió Consell del Poble de Llerona

20.30 h Antigues Escoles de Llerona

Hora del conte especial nadons: “A-Animal” a 

càrrec de Gisela Llimona. Per a famílies amb 

infants de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia a la 

Biblioteca Municipal o al telèfon 938 404 388 

(límiti de 15 infants)

17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

Espai Zero: curs de maquillatge. 

Informació: 938 404 624

18 h Centre Cultural de Bellavista

05 diumenge

06 dilluns

07 dimarts

“Pel febrer, un dia de sol 
i l’altre al braser”

08 dimecres

09 dijous

10 divendres

11 dissabte

14 dimarts

16 dijous

18 dissabte

25 dissabte

17 divendres

Campanya donació de sang

15.30  a 19.30 h Escola Colors

Org. Banc de Sang i Teixits. 

Col·l. Escola Colors

Espai Zero: curs de maquillatge.

Informació: 938 404 624

18 h Centre Cultural de Bellavista

‘Comença el viatge a l’escola dels grans’. Jornada 

informativa sobre preincripcions dels alumnes de 

P3 pel curs 2017-2018. Servei d’acollida per a les 

famílies que ho sol·licitin prèviament al telèfon 938 

466 506 o a comunitatiescola@lesfranqueses.cat

18 h Teatre Auditori de Bellavista

Espai Zero: postal de Sant Valentí. 

Informació: 938 404 624

18 h Centre Cultural de Bellavista

‘Comença el viatge a l’escola dels grans’. Jornada 

informativa sobre preincripcions dels alumnes de 

P3 pel curs 2017-2018. Servei d’acollida per a les 

famílies que ho sol·licitin prèviament al telèfon 938 

466 506 o a comunitatiescola@lesfranqueses.cat

11 h Teatre Auditori de Bellavista

Trofeu Múixing Les Franqueses

Informació: https://canicrosslesfranqueses.com

18 h Zona esportiva de Corró d’Amunt

Org. Club Canicross Les Franqueses

Espai Zero: curs de maquillatge.

Informació: 938 404 624

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: curs de maquillatge.

Informació: 938 404 624

18 h Centre Cultural de Bellavista

Teatre: ‘L’auca del senyor Esteve’, de Quatre 

per Quatre. La companyia granollerina posa en 

escena el clàssic de Santiago Rusiñol. Preu de 

l’entrada: 7 euros i 5 euros (jubilats i menors de 

14 anys)

22 h Centre Cultural de Bellavista

Cicle Musical Encicla’t. Concert de Kosmos 

Quartet Vocal. Amb Júlia Sesé, soprano; 

Assumpta Cumí, mezzosoprano; Matthew 

Thomson, tenor; Lars Isdahl, baríton.

19 h Església Santa Maria de Llerona

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culurals

Col·l. Parròquia de Santa Maria de Llerona

Carnaval

16.45 h Trobada de les comparses a la plaça de 

l’Ajuntament

17.00 h Inici de la rua. Recorregut: pl. 

Ajuntament, ctra. De Ribes, ctra. De Cànoves, 

carrer de Sant Ponç i plaça de l’Espolsada

17.45 h Arribada i exhibicions de les comparses a 

la plaça de l’Espolsada

18.25 h Animació i xocolatada

19.00 h Lliurament de premis 

Col·l. Caprabo

Inscripcions al concurs de comparses: de l’1 al 

16 de febrer al Centre Cultural Can Ganduxer 

(de dl. a dv. De 9 a 14 h, i dm. i dj. De 17 a 18 h) i al 

Centre Cultural de Bellavista (de dl. a dv. De 17 a 

21 h, i dm, dc. I ds. De 10 a 14 h). 

Bases i fitxa d’inscripció a: 

www.lesfranqueses.cat. 

Més informació: 938 466 506

Carnaval a Bellavista

17.30 h Trobada de les comparses a la plaça 

Major

18.00 h Inici de la rua des del Centre Cultural de 

Bellavista

19.30 h Arribada i exhibicions de les comparses, 

xocolatada i lliurament de premis al Centre 

Cultural de Bellavista

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Carnestoltes a Corró d’Amunt. Concurs de 

disfresses, ball i berenar-sopar. Preu: 7 euros tot 

inclòs (descompte per a socis, i 5 euros infants 

fins a 11 anys). 

Més informació al 678 313 534 (Carme).

19 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Espai Zero: fem kebabs. 

Informació: 938 404 624

18 h Centre Cultural de Bellavista

19 diumenge

21 dimarts

22 dimecres

23 dijous

Calçotada Popular CE Llerona

13 h Antigues Escoles de Llerona

Org. CE Llerona 

Teatre: ‘L’auca del senyor Esteve’, de Quatre 

per Quatre. La companyia granollerina posa en 

escena el clàssic de Santiago Rusiñol. Preu de 

l’entrada: 7 euros i 5 euros (jubilats i menors de 

14 anys)

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: tarda de jocs.

Informació: 938 404 624

18 h Centre Cultural de Bellavista

Concert del mes. Audició en què participen els 

alumnes d’instrument de l’escola de música

18.30 h Escola Municipal de Música Claudi 

Arimany

Hora del conte: “En BUM i el tresor pirata” a 

càrrec de Cia Homenots. Conte musical

17.40 h Biblioteca municipal

Espai Zero: comencem memory de la dona.  

Informació: 938 404 624

18 h Centre Cultural de Bellavista

Ple municipal

20 h Sala de plens de l’ajuntament

01 dimecres

02 dijous

03 divendres

Xerrada-taller: “Xarxes Socials, quan 

desconnectem?”, a càrrec de Jordi Bernabeu. 

Activitat Fem camí en l’educació en família 

adreçada a pares i mares amb fills a partir de 10 

anys (inscripció prèvia).

17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer

Espai de lectura: comentari de la novel·la ”Una 

llama misteriosa” de Philip Kerr

18 h Biblioteca Municipal

Espai Zero: curs de maquillatge

Informació: 938 404 624

18 h Centre Cultural de Bellavista 

Espai Zero: postal de Sant Valentí.  

Informació: 938 404 624

18 h Centre Cultural de Bellavista

24 divendres

21a Nit de l’Esport de les Franqueses

Sopar de gala. Venda de tiquets a partir del 8 

de febrer a les oficines del Patronat Municipal 

d’Esports

21.30 h Hotel Ciutat Granollers

Taller de percussió corporal SSM amb Santi 

Serratosa. Adreçat a adults que vulguin 

passar-ho bé treballant la coordinació, 

la concentració i la creativitat amb jocs 

i coreografies rítmiques. Inscripcions a 

intercanviscorals@gmail.com i al 659 642 920.

10 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

La Mitja Marató 

Inscripcions i informació: www.lamitja.cat

10.30 h Granollers-Les Franqueses-La Garriga

Org. Associació Esportiva La Mitja
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

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

“Quan febrer viu, 
el fred reviu”

ÍTACA, CULTURA ACTIVA PER JOVES

TALLER: FANZINA’T, CREA LA TEVA PRÒPIA 

REVISTA

1, 8, 15, 22 de febrer i 1 de març

17.30-19.30 h Espai Zero, Centre Cultural de 

Bellavista

Amb inscripció prèvia a la Biblioteca 

Municipal (938 404 388)

FORMACIÓ PER A ENTITATS

LLEI DE TRANSPARÈNCIA I CERTIFICAT 

DIGITAL

Formació adreçada a entitats de Cultura, 

Educació, Infància i Joventut. Inscripcions 

per telèfon fins al 10 de febrer, dimarts 

i dijous de 10 a 13 h al 938 405 780 o a 

infanciaijoventut@lesfranqueses.com

16 de febrer, 19-21 h Centre Cultural de 

Bellavista

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: principants, 

manteniment i repartiment.

Dj. 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

Dc. 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, pinura, 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. 

Whatsapp 600 505 849

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall

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. Info 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.       

4 de febrer, de 10 a 13.30 h, sessió 

‘Cuidar-me per nodrir-me i entregar 

des de l’amor’. Al Centre Cultural de 

Bellavista. 

lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

•	 Creixem junts.  Adreçat a famílies 

amb infants de 0 a 6 anys i dones 

embarassades. 

Dj. 2 de febrer, de 17 a 19 h, al gimnàs 

de l’Escola Bellavista-Joan Camps.  

Permisos de maternitat, paternitat i 

lactància. Com fer real la conciliació de 

la vida familiar i laboral a càrrec de la 

mare i advocada Marta Reche.

Dj. 9 de febrer, de 17 a 19 h, al al gimnàs 

de l’Escola Bellavista-Joan Camps. La 

rotllana: parlem de com ens sentim 

fent una criança respectuosa qua hi ha 

persones al voltant que no la respecten.

Dj. 16 de febrer, de 17 a 19 h, al al 

gimnàs de l’Escola Bellavista-Joan 

Camps. Taller-xerrada: defensa 

personal per a mares.

Dj. 23 de febrer, de 17 a 19 h, al al 

gimnàs de l’Escola Bellavista-Joan 

Camps. Juguem.

Info: 

lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant
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XERRADA-TALLER: EDUCAR SENSE CRIDAR 

DEL PROJECTE FES CAMÍ EN L’EDUCACIÓ 

EN FAMÍLIA

Dijous 23 de febrer i dijous 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 en el moment de la inscripció.

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

CASALS INFANTILS MUNICIPALS

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

Manualitats, jocs, cançons, excursions, festes 

populars, convivències, 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 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

EXCURSIÓ CASTELL DE BURRIAC, A 

CABRERA DE MAR

18 de febrer, de 9 a 17 h

Activitat lúdica en un espai natural. Sortida 

des del Centre Cultural de Bellavista i des 

del Centre Cultural Can Ganduxer. Preu: 

5 euros pels inscrits i 10 euros pels no 

inscrits. Cal apuntar-s’hi al 938 405 781.

Org. Casals Infantils Municipals

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).

EXPOSICIÓ ‘CONSUM COM SOM’

A partir del 2 de febrer, exposició al vestíbul 

de l’ajuntament. La inauguració serà el 

dijous 2 a les 9 h

Org. Oficina Municipal d’Informació al 

Consumidor

ACTIVITATS ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES

Galeria d’art

Sala principal: durant tot el mes, exposició 

de pintures de l’artista Teresa Gancedo. 

Pintura simbolista.

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

27è CONCURS LITERARI DE SANT JORDI

De l’1 de febrer a l’1 de març es poden 

entregar les obres participants al Concurs 

Literari de Sant Jordi. 

Més informació a www.lesfranqueses.cat i 

a la Biblioteca Municipal (938 404 388 i 

biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat)

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

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

28 dimarts

[MARÇ] 05 diumenge

26 diumenge

Espai Zero: fem volar coets. 

Informació: 938 404 624

18 h Centre Cultural de Bellavista

Festa de Sant Antoni Abat. Passada dels tres 

tombs pels carrers de Corró d’Avall i benedicció 

de cavalls, carruatges i mascotes a la plaça 

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

Horaris a determinar.

Concerts a Marata: “In Caelo e in Terra”. Amb 

Anna Escala, soprano; Òscar Vilaprinyó, violí; i 

Joan cabó, orgue. Entrada i aparcament lliures.

10 h Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i 

Centre Cultural de Marata

Gran Premi Inauguració Cursa Ciclista

9 h Sortida i arribada de la rambla

Org. Unió Ciclista Les Franqueses

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Dg. 5, 12, 19 i 26 de febrer

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
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Francesc Colomé 
Portaveu del grup polític municipal Convergència i Unió (CiU)

LA BANCA ACAPARA I ESPECULA AMB L’HABITATGE, A LES FRANQUESES DEL VALLÈS TAMBÉ. Som molt insistents. Aquesta insistència 
potser està derivada del fet de considerar que al nostre poble encara podríem fer més coses contra aquest drama social. El dret a l’habitatge con-
vertit en paper mullat i sotmès al benefici econòmic d’uns pocs: culpables ben coneguts i poderosos, la banca, que acapara i especula amb aquest 
dret humà bàsic. Hem presentat, des del 2011, múltiples mocions, propostes i interpel·lacions al govern, moltes guanyades per unanimitat.
S’han realitzat censos d’habitatges buits, un de municipal, el gener del 2015, amb 95 habitatges localitzats, posteriorment un, d’inicis del 2016 fet 
per la Generalitat, amb 117. Recentment, en data 21/12/2016, un nou cens de la Generalitat on ens diu que a Les Franqueses hi tenim 102 habitatges, 
provinents de processos d’execucions hipotecàries, en mans de la banca. En 2016 es van registrar, fins octubre, 76 peticions ciutadanes d’habitatge 
protegit. Però no n’hi ha prou en situar una part del problema, s’ha d’actuar, i considerem que no pot ser que s’actuï amb tanta lentitud. En municipis 
del nostre entorn estan actuant amb decisió, denunciant la situació, inspeccionant, multant a la banca i oferint habitatge social, com per exemple a 
Barcelona. Tenim els instruments legals per actuar: les lleis 18/2007, 75/2014, la part vigent de la 24/2015 i la recent 4/2016. Cal voluntat ferma, i no 
la sabem veure en el govern municipal. Per solucionar els problemes socials, el primer pas és acceptar que existeixen i encarar-los amb valentia. 

JUNTSPELSI: “El president Puigdemont va expressar la voluntat d’aquest Govern de fer el referèndum. Per fi, al 2017 el referèndum es farà i els 
catalans podrem votar en un referèndum legal i vinculant i decidir lliurement el nostre futur”. Així és com l’adjunt a portaveu de JxSí, Roger Torrent, 
va valorar el missatge institucional de Cap d’Any del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. “El referèndum serà legal i vinculant: legal 
perquè, si no està sotmès a la legalitat espanyola -una via que nosaltres creiem que està esgotada-, ho estarà a la nostra pròpia legalitat, al marc 
jurídic que estem construint; i vinculant perquè aplicarem el resultat que surti de les urnes”. El President també va instar als partits a començar 
a fer campanya, ja sigui a favor del sí o del no. En aquest sentit, el portaveu de JxSí va lamentar l’actitud que, un cop més, expressava el president 
espanyol Mariano Rajoy: “El govern de l’estat espanyol, ens deia per enèsima vegada que els catalans no podem decidir el nostre futur en un refe-
rèndum, ens tornaven a tancar la porta. I mentre el govern espanyol parla de tribunals, demandes i persecució judicial, el Govern de la Generalitat 
parla de democràcia, urnes, i llibertat d’expressió”. Torrent també va remarcar un segon eix del discurs del President Puigdemont: “L’altra prioritat 
al 2017 serà actuar contra les emergències socials que encara avui té el nostre país, i intentar que la millora de les xifres macroeconòmiques es 
traslladi en el benestar de les famílies”. JuntspelSi, gener 2017.

HEMOS APROBADO, de forma inicial, el presupuesto municipal más social de la historia, unas cuentas que tienen un fuerte componente redis-
tributivo, que invierten con fuerza en mejorar Nuestro pueblos y que, en consecuencia, tienen como finalidad contribuir a corregir las profundas 
desigualdades que ha generado la crisis en nuestro municipio, al tiempo que favorecer la reactivación económica y la creación de empleo no suben 
ni los impuestos ni las tasas, que es la medida que consideramos viene mejor a las familias, importante destacar que, tras varios años sin inver-
sión efectiva, en 2017 se realizara inversión pública en actuaciones socialmente útiles ya que  tiene un efecto multiplicador sobre la economía y el 
empleo que, sin duda, se sumará a los esfuerzos de la inversión privada, y contribuirán a introducir mayor dinamismo en la economía. La política 
social es la gran prioridad marcada en el presupuesto de 2017, con esa finalidad habría que destacar el considerable aumento en el presupuesto 
destinado a fines sociales, que se traduce en una subida hasta los 800.000 euros para  ayudas de emergencia, para apoyar el pago del IBI para las 
familias más necesitadas, para paliar la pobreza energética y la ayuda al pago de alquiler para las familias en riesgo de exclusión social. Tenemos 
que  mejorar el hasta hace poco cuidado espacio público, los parques, plazas, jardines, Invertiremos en transporte público, en seguridad ciudadana, 
en la mejora de nuestras instalaciones deportivas, culturales, educativas, las ayudas  en educación suben y  la cantidad destinada a mantenimiento 
de colegios etc., un presupuesto que sin la  mirada y el contenido del Psc sería imposible de realizar.
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Àngel Profitós 
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM)

ESCRIC EL 9 DE GENER. Acaben de passar els Reis, i a les Franqueses no ens han portat res. Potser no hem fet prou bondat, o potser quan el go-
vern va escriure la carta no va demanar res per al poble. Fa mesos que es va resoldre el nou concurs per a la recollida de deixalles: seguim patint 
contenidors vells i vehicles obsolets, i pagant sobrepreus pel servei. Fa 10 anys que es va començar el sector N (a tocar de la ctra. de Cardedeu): 
després de moltes presses per adjudicar a una societat instrumental de part de la Jta del CN Granollers la parcel·la d’equipaments del sector, amb 
una rendibilitat social i econòmica més que dubtosa per les Franqueses, tot segueix igual. També fa 10 anys de l’inici del Parc del Falgar i la Verneda: 
tot i haver adjudicat fa mesos les tasques d’acabament definitiu i el compromís del govern de reprendre-les al 2016, tot segueix igual. Fa més de 
10 anys que SOREA gestiona el servei d’aigua al municipi. Al març passat el Ple va aprovar fer un estudi econòmic de la concessió que s’acaba en 
pocs mesos, estudiar alternatives, i valorar municipalitzar el servei. Ja veureu com tot seguirà igual. Fa gairebé 10 anys que Mercadona és obert 
al municipi, a una zona industrial i amb llicència provisional. Sí, sí, provisional. I tot segueix igual. Saben quan fa que van començar les obres del 
“centre cultural” de Corró d’Avall? Això s’està movent, però el govern ha decidit endeutar-se per fer-ho, reduint els ingressos futurs del municipi, 
i sense preveure que el canvi de finalitat de l’obra pot comportar la devolució de subvencions cobrades i gastades. Potser fóra millor que seguís 
igual. De moment, a menjar carbó.

PER QUÈ ES VOL MODIFICAR EL ROM? PER INTERÈS DEL GOVERN MUNICIPAL
És evident que la  voluntat de modificar el ROM, el reglament intern municipal, és pels interessos dels grups que conformen el govern municipal, 
no pas per posar-lo al dia com van dir primerament per justificar-ho. Hem anat comprovant en els treballs previs que la principal preocupació es 
canviar les qüestions que en l’actualitat poden molestar en el desenvolupament dels seus interessos polítics.
Aspectes com ara fer menys plens, retallar les mocions que presenten els diferents grups municipals en el Ple per no perdre votacions o la incomo-
ditat de tenir que votar-les; el tracte de les intervencions de les preguntes del públic dels plens per no haver d’afrontar aquestes incomoditats, que 
són correctes afrontar per uns i altres; i diferents retallades que es van introduint en les qüestions generals que comporten una veritable reducció 
de la llibertat d’expressió i que són interessos partidistes molt lluny de l’actualització de les Lleis que la sustenten.
S’ha vist ben clar que es tracta d’afavorir els seus interessos polítics i no pas de millorar res que millori la convivència i la llibertat d’expressió.

MIREMOS EL FUTURO CON OPTIMISMO. Recordemos el vaso, medio lleno y/o medio vacío: Cada persona tiene su forma particular de mirar los 
hechos.  Hay veces que, aunque las cosas vayan bien, adoptamos la tendencia a verlo todo gris; y entonces basta con escuchar algún comentario 
negativo al respecto, para que la perspectiva gris que teníamos de algo, se convierta rápidamente en negra.  Por el contrario, llega la persona opti-
mista, que siempre tiene una perspectiva positiva.  Ve claramente el estado de las cosas y no se deja influenciar por los comentarios negativos que 
pueda escuchar; para ella las cosas están bien, pese a que haya personas que quieran desmeritar el estado positivo de algo con comentarios que 
no favorecen en nada la realidad de los hechos.  En esto se diferencian las personas optimistas de las que no lo son.
Recordemos cómo estaba la situación económica y política hace apenas cinco años:   nuestra sociedad estaba atravesando una época complicada; 
se hablaba de crisis económica, de desempleo, de despidos, de cierre de empresas… y en general, se sentía un poco de desánimo social.  Aún así, si 
os acordáis, nosotros siempre fuimos optimistas y apostamos por una recuperación económica y social lenta, pero segura.  Siempre hemos tenido 
confianza en que iríamos saliendo paulativamente de la crisis y es lo que ha venido sucediendo.
Y continuando con esta misma tendencia, nos gustaría dejaros un mensaje de ánimo y de esperanzas; aún sabiendo que no todo es color de rosa, 
porque no lo es, intentemos soñar y mirar el futuro con optimismo.  Cuidado!!!  A veces los sueños también se pueden volver realidad!!! 
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