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El ple d’aquest passat mes de desembre 
va aprovar el projecte de Pressupostos 
Generals de la Corporació per a l’exer-
cici 2017. El pressupost ha estat elabo-
rat com en els darrers anys, amb l’ob-
jectiu de mantenir els serveis oferts al 
ciutadà, potenciant de manera especial 
els esforços en polítiques socials. És 
aquesta l’àrea que ha crescut més en 
els darrers anys i on el Govern hi abo-
ca més recursos, aconseguint el màxim 
pressupost que s’ha aprovat mai en po-
lítiques socials, en el marc del Pla de 
Xoc que s’ha elaborat per part de l’Equip 
de Govern. 

Tot això en un context de congelació de 
la pressió fiscal municipal, de contenció 
de les subvencions d’altres administra-

cions i la implantació de la tarifa social, que comporta preus reduïts dels principals ser-
veis municipals (esportius, educacionals, culturals...) per aquelles famílies amb menys 
recursos. També s’ha destacat una línia per a subvencionar l’Impost sobre Béns Immo-
bles per aquelles famílies que tenen dificultats per a fer-hi front.  
 
Tot i així, el Pressupost augmenta respecte l’any anterior, d’una banda perquè la dinà-
mica dels ingressos de l’exercici 2016 ha estat força positiva, atenent a què el pressu-
post d’ingressos es va fer amb una gran prudència, i d’altra perquè s’han fet accions de 
regularització i revisió en matèria tributària que han comportat majors ingressos, els 
quals han permès consolidar la rebaixa de la pressió fiscals als ciutadans i empreses de 
Les Franqueses aprovada per al 2014. S’ha fet una gran tasca de gestió amb la finalitat 
d’aconseguir reduir els costos i despeses de determinats serveis. 

Pel que fa a l’apartat inversor, el pressupost destaca pel nombre i magnitud de les inver-
sions, té com a actuacions destacades 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, a part de les inversions recurrents. 

També és destacable una nova aportació al Programa d’Ajuts a la Rehabilitació, i el nou 
Programa d’Ajut a la Reordenació d’Antenes en el marc del Pla de Barris de Bellavista, i 
l’augment del Programa per tal de promocionar l’ocupació d’aturats a les empreses del 
municipi mitjançant l’atorgament de subvencions.  

Com heu pogut llegir, crec que estem en un moment “apassionant” i aquest 2017 serà 
cabdal per aconseguir els objectius fixats a principi de legislatura (us recordo que també 
comencen les obres del Parc del Falgar i la Verneda al gener i l’anomenat “Centre cul-
tural de Corró d’Avall” on hi anirà el nou CAP, la nova biblioteca i el nou pavelló abans de 
l’estiu). Des de l’Ajuntament encetem aquest 2017 amb molt d’optimisme i amb ganes de 
seguir millorant el nostre municipi. Espero i desitjo que aquest 2017 sigui també per a 
tots/es vosaltres un any ple d’encerts i alegries. Bon any de tot cor!!!

Cavalcades de Reis
Cros popular
Cros escolar
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Pla de Xoc en Polítiques Socials i 
Ocupació amb els ingressos de les 
infraccions del foto vermell 

Dues obres de 
De Angelis, per 
al municipi

L
’Ajuntament de les Franqueses destinarà tots els ingressos del 
sistema del foto vermell pressupostats per a 2017 a projectes i 
mesures per fer front a les necessitats socials i a la reinserció al 
món laboral de persones en atur del municipi. L’equip de govern 

municipal va prendre la decisió d’invertir tots els ingressos que es ge-
nerin durant l’any 2017 amb el sistema del foto vermell en projectes de 

L
’1 de desembre, l’artista de fotografia Guillermo de Angelis, 
acompanyat per la galerista Cristina Requena (Artemisia 
– Art & Tendències), va fer entrega a l’Ajuntament de les 
Franqueses. 

Es tracta de dues fotografies que es van exposar en la recent 
mostra que l’artista va oferir a la galeria Artemisia, titulada En 

aquest lloc, en aquest moment, que mostrava indrets del municipi. 
Una de les dues fotografies ha estat adquirida pel consistori i l’altra 
és un obsequi de l’artista. A més a més, també s’han adquirit tres 
còpies en miniatura de tota la sèrie que es va presentar a l’exposició. 
En l’acte d’entrega els va rebre l’alcalde Francesc Colomé (CiU), la 
regidora de Cultura Marina Ginestí (CiU) i la major part de membres 
del govern, a qui l’artista i la galeria d’art van agrair el compromís 
per la cultura.

Les obres entregades són Zephyr i Itinerary, dues edicions 
limitades de 20 i 40 exemplars, respectivament. La distribució de les 
obres encara no està decidida. 

Per altra banda, sí que es preveu la ubicació provisional dels 
3 exemplars de tota la sèrie: una anirà a l’edifici de l’ajuntament; 
l’altra al Centre Cultural Can Ganduxer –seu del Patronat de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut- ; i una altra al Centre 
Cultural de Bellavista.L’entrega de les obres per part de l’artista

Polítiques Socials i d’Ocupació, considerant que hi ha projectes i actua-
cions prioritàries al municipi que requereixen la màxima atenció en les 
inversions de cara a l’any vinent.

Es calcula que dels 840.000 vehicles mensuals que circulen pels 
tres punts semafòrics que incorporen aquest sistema de control foto-
gràfic, un 0,07% cometen infraccions en saltar-se els semàfors en ver-
mell. Els ingressos provinents d’aquestes infraccions, que s’estima que 
ascendiran a 800.000€ durant l’any vinent, es destinaran íntegrament 
a augmentar la inversió en polítiques socials i d’ocupació al municipi.

Les mesures prioritàries en què es destinarà aquest pressupost 
seran les següents: Plans locals d’ocupació, Servei d’Atenció Domici-
liària (SAD), accions de formació, ajuts socials, subvencions a empre-
ses, subvencions a l’ibi, beques casals d’estiu, beques llibres escolars, 
aportació al centre montserrat montero, aportació a casals de disca-
pacitats, tarificació social escoles bressol, tarificació social Escola de 
Música, Tarificació Social Can Font, Tarificació Social Esports, Conveni 
Fundació Gent Gran i pobresa energètica.

L’equip de govern reitera que la instal·lació del sistema del foto ver-
mell respon a una reivindicació veïnal de fa molts anys, en algun cas, i a 
qüestions d’educació vial i millora de la seguretat viària en uns altres, i 
que amb els ingressos generats es vol prioritzar la millora de la qualitat 
de vida d’aquells qui més ho necessiten al municipi.

Presentació del Pla de Xoc a la sala de plens de l’Ajuntament
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Joguines per a 
330 infants E

l 22 de desembre passat, l’àrea de Polítiques Socials de 
l’Ajuntament de les Franqueses,  juntament amb el suport de 
l’entitat Sociocultural Maná, va fer l’entrega de les joguines a 
les famílies amb infants i adolescents de 0 a 16 anys que es 

troben en seguiment de Serveis Socials del municipi. Així doncs, s’ha 
fet regal de reis a un total de 330 menors.

Aquest esplèndid lot de joguines està configurat per joguines 
comprades per l’Ajuntament i joguines que ha lliurat la ciutadania. 
Aquesta resposta generosa per part dels franquesins i franquesines 
demostra la seva solidaritat i predisposició per garantir els drets de 
la infància. 

En total s’ha recollit un lot de joguines noves i semi noves amb 
molt bon estat gràcies a la col·laboració econòmica de l’Obra Social 
“La Caixa” i la participació de Maná, el Consell del Poble de Corró 
d’Amunt, el Rotary Club Granollers, el Centre Viu sa i l’Associació 
d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de Les Fran-
queses del Vallès. 

Aprovada la convocatòria de concessió 
d’ajuts per al pagament de l’IBI al Ple

E
l Ple Municipal  va aprovar, per unanimitat, el 24 de novembre, 
les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
a persones per raó de capacitat econòmica que retin gravades 
per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) en l’exercici 2017, amb 

la finalitat de compensar parcialment la càrrega tributària municipal 
associada a l’habitatge habitual. El regidor Germán López (ILFC-E) va 
manifestar que el seu grup municipal està molt content per aquesta 
proposta. Tot i que els hagués agradat una partida més gran entenen 
que és el primer any i que en funció de la demanda, la partida es pot 
anar incrementant en un futur. La regidora Rosa Cassà (ERC) va afegir 
que des del seu partit esperen que de cara a l’exercici 2018 i després 
d’haver avaluat els resultats d’aquesta convocatòria, es puguin afegir 
noves línies de treball.Durant la sessió plenària, també es va aprovar 
la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referencia a l’1 
de gener de 2016, que dóna un resultat de 19.432 habitants (9.965 ho-
mes i 9.467 dones), amb 15 vots a favor i les abstencions dels dos re-
gidors d’ERC Amb 16 vots a favor i l’abstenció de CpF, es va aprovar 
el nomenament de Jordi Ganduxé Pascual com a representant de CiU 
del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. Rafael 
Bernabé (ILFC-E) va demanar coherència per donar imatge d’unitat en 
la composició dels dos patronats.

MOCIONS L’apartat de les mocions va iniciar-se amb la moció pre-
sentada per ILFC-E en defensa de l’accés universal a la universitat pú-

El regidor de Polítiques Socials, F. Jiménez (CiU) i l’As. Manà

blica. El regidor Àlex Vega (ILFC-E) va manifestar que el futur de tot el 
país està lligat a la capacitat de formar a les persones més joves en el 
pensament crític, racional i científic, per tal d’avançar en la creació de 
noves idees que els permeti assolir unes majors quotes de progrés so-
cial, econòmic, tecnològic i cultural. Va demanar el recolzament de tots 
per a rebaixar les taxes universitàries un 30%. El regidor J.A. Aguilera 
(PsC) va comentar que el seu grup municipal ja va presentar una moció 
al mes d’octubre al parlament on demanaven la reducció de les taxes 
universitàries i per aquest motiu hi van votar a favor. Per altra banda, el 
regidor Angel Profitós (ERC) va demanar l’eliminació del 30%, manifes-
tant que “tot i que compartim la finalitat de la moció, aquesta exigència 
d’un percentatge concret no ens permet votar a favor”. La moció es va 
aprovar amb 15 vots a favor i l’abstenció d’ERC. Imaginem les Franque-
ses en Comú-Entesa va presentar també una moció per a la instal·lació 
d’una estació meteorològica automàtica oficial de la xarxa d’estacions 
automàtiques (XEMA). El regidor J.A. Corchado (PSC) i la regidora 
Rosa Pruna (CiU) van manifestar el seu acord amb la moció però van 
matissar la necessitat de treure un dels punts on es reflexa que el go-
vern local no es pren amb serietat aquest tema i no és del tot conscient 
de les problemàtiques que això generar. Ambdós regidors van explicar 
que el govern està treballant en tots aquells aspectes vinculats al canvi 
climàtic. El grup municipal ILFC-E va decidir fer esmena d’aquest punt 
per tal d’obtenir la unanimitat del ple per a la seva aprovació.
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E
l laboratori Sandoz va celebrar el 50è aniversari del seu 
centre de producció de les Franqueses el 23 de novembre 
passat. La multinacional també va celebrar el 20è aniversari 
de la creació de Novartis al fusionar-se amb Ciba-Geigy. 

A l’acte de celebració hi van assistir l’alcalde, Francesc Colomé 
(CiU), i els tinents d’alcalde J.A. Corchado (PSC) i Ferran Jiménez 
(CiU), acompanyats pel regidor de Seguretat Ciutadana, J.A. Marín 
(PSC). Durant la seva intervenció, l’alcalde va destacar l’important 
paper de Novartis a les Franqueses i va posar de manifest que 
la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi 
impulsat pel consistori facilita els serveis de mobilitat i seguretat 
al polígon industrial on se situa l’empresa. A més, la modificació 
pot possibilitar el creixement i ampliació de la multinacional. 
Actualment, Sandoz dóna feina de manera directa a més de 500 
persones al territori espanyol.

L
’àrea de Cultura estrena un nou web a través del qual es 
podran comprar entrades per als espectacles organitzats 
des de l’Ajuntament i el Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut. La direcció del web és 

teatres.lesfranqueses.cat Aquest nou servei, creat a través de 
la plataforma Tic Tac Tiquet que impulsa l’empresa franquesina 
Perception, pretén facilitar les gestions de la ciutadania que 
s’interessi per assistir als esdeveniments culturals de les 
Franqueses. Actualment ja s’hi poden comprar entrades per la 
nova temporada del Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars i per 
la Mostra d’Arts Escèniques.

E
l Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i 
l’Escola Camins estan treballant en la renovació, per un curs 
mes, del conveni per dur a terme el Projecte EURONET 50/50 
max. Es tracta d’un projecte a nivell europeu, promogut per 

la Diputació de Barcelona, per conscienciar en el bon ús energètic i 
l’estalvi econòmic a les escoles. El curs passat, l’Escola Camins va 
començar la implantació d’aquest projecte elaborant un treball que 
incloïa coneixement del funcionament de les instal·lacions, de les 
factures i despeses, i de la promoció de l’estalvi, entre altres.

50 anys de Sandoz 
a les Franqueses

Nou web de venda 
d’entrades

Projecte Euronet a 
l’Escola Camins

ENTRA AL NOU WEB
Podeu comprar les entrades dels cicles dels 
espectacles aquí

L’acte de celebració a Sandoz

S
a

n
d

o
z
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D
urant els primers dies d’aquest mes de gener, es 
realitzaran les accions de millora del servei de la línia L6 
per tal de solucionar els problemes de puntualitat de la 
línia. Cal destacar que des del canvi de recorregut de l’any 

2012, la línia ha experimentat un increïble augment de viatgers fins 
arribar a gairebé als 35.000 usuaris l’any que ha anat dificultant el 
compliment exhaustiu dels horaris establerts. 

Amb l’objectiu de seguir millorant la qualitat del servei, durant 
aquest 2017 s’ampliarà la freqüència de pas de l’autobús, passant 
dels trenta minuts actuals a als vint minuts, en les franges horàri-
es de més afluència, tant al matí com a la tarda. També millorarà 
el recorregut passant, tant d’anada com de tornada, per l’Hospital 
de Granollers i s’habilitarà un nova parada al costat de l’estació de 

Millora del servei urbà d’autobusos a 
les Franqueses

L’autobús a Corró d’Amunt

Renfe de la línia R2 les Franqueses-Granollers Nord. 
Seguint amb aquesta finalitat de prestar un servei urbà d’auto-

bús més competent i ajustat a les necessitats dels usuaris, quatre 
dels recorreguts arribaran a la zona del parc del Mirador del nucli 
de Bellavista i es modificarà la parada de la plaça de l’Ajuntament 
a Corró d’Avall, desplaçant-la al carrer Puiggraciós cantonada amb 
la carretera de Ribes. 

El consistori també ha impulsat la millora de les línies interur-
banes que transcorren per la carretera de Ribes, les quals a partir 
d’aquest mes tindran parada a l’Hospital de Granollers, l’estació 
central d’autobusos de Granollers i l’estació de Renfe de Grano-
llers centre. 
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Punt de trobada entre les 5 festes majors

C
arles Guinart, l’avi més gran de Marata, va celebrar 101 anys 
el 5 de desembre. Envoltat per la seva família, només es 
queixa de la pèrdua d’oïda però, ajudat d’una crossa, pas-
seja i va rebre amb entusiasme la visita de la regidora de 

Gent Gran, Rosa Pruna (CiU), qui li va entregar un ram de flors per a 
homenatjar-lo. 

L’avi de Can Ramis de Marata va dedicar la seva vida al camp, es-
pecialment a l’explotació ramadera de vaques lleteres. Sense per-
dre detall de res del que succeeix al seu voltant, sempre aprofita per 
explicar amb energia tot allò que pensa.

D
illuns 28 de novembre es va celebrar una trobada entre re-
presentants de les associacions i comissions que organitzen 
les 5 diverses festes majors del municipi. La trobada va ser 
al Centre Cultural Can Ganduxer. 

És la primera vegada que es fa un acte en el que es convoca a 
totes les comissions o entitats que es cuiden d’organitzar cada festa 
major als cinc pobles. Hi van assistir representants de la Comissió 
de Festa Major de Corró d’Avall, de la Comissió de Festa Major de 
Bellavista, de Festes Laurona, de la Comissió Festa Major de l’As-
sociació de Veïns Sant Mamet de Corró d’Amunt i del Centre Cultural 
de Marata. 

La regidora i presidenta del Patronat Municipal de Cultura, Edu-
cació, Infància i Joventut, Marina Ginestí (CiU), va agrair a tots ple-
gats el seu esforç i dedicació, sense els quals les festes no serien 
possibles. Finalment, tots els assistents van brindar per l’èxit de les 
festes majors.

101 anys de l’avi 
més gran de Marata

Carles Guinart amb la seva família i la regidora

Els assistents a punt per a un brindis
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Es tanca la campanya de civisme i es 
presenta el còmic dels Supercívics 

Les Franqueses 
acollirà el Projecte 
Mundial de karate

R
epresentants dels alumnes de 4t de Primària de les cinc es-
coles del municipi van assistir dimecres 14 de desembre, a 
l’acte de cloenda de la campanya de civisme dels Supercívics 
gestionada des de l’àrea del Pla de Barris. Durant l’acte, es va 

fer entrega del còmic treballat a les cinc escoles.
La trobada es va realitzar a la sala de plens de l’Ajuntament on 

els alumnes van poder dialogar amb els representants del consistori. 
L’alcalde, Francesc Colomé (CiU), el regidor de Pla de Barris, Juan An-
tonio Marín (PSC), el regidor d’Educació, José Antonio Aguilera (PSC) 
i la regidora de Cultura, Marina Ginestí (CiU), van escoltar de primera 
mà l’opinió dels infants sobre la situació de civisme al municipi i al seu 
entorn més proper, així com les propostes per millorar-lo.

Les deixalles que no acaben als contenidors, els excrements de 
gos i els sorolls dels veïns a les nits són alguns dels aspectes que els 
alumnes creuen que s’han de millorar a les Franqueses. També han 
aprofitat per a fer propostes que permetin millorar la convivència i 
fomentar el respecte, propostes com crear més zones per a què els 
gossos facin les seves necessitats o que hi hagi més control policial 
sobre els actes incívics. Els més petits van voler destacar que gràcies 
a la família dels Supercívics van prendre consciència de la importàn-
cia del reciclatge i d’uns espais comuns nets.

L’alcalde va agrair a les escoles la seva implicació en la campanya, 
ja que els infants són el futur per a poder construir una societat més 
justa. També va destacar que veure el municipi des dels ulls dels in-
fants és molt enriquidor. Per aquest motiu, el consistori pretén posar 
en marxa durant el proper 2017, la creació del Consell d’Infants, on 
els més petits de les Franqueses tindran un paper clau en l’evolució 
del municipi.

L
es Franqueses del Vallès acollirà, el 21 i 22 de gener, el Projecte 
Mundial de la Real Federació Española de Karate. La iniciativa 
és del Club Karate Nokachi de les Franqueses, que encapçalen 
Agustín Núñez i Montse Marín, en col·laboració amb la Federació 

Catalana de Karate.
L’objectiu del projecte és proporcionar formació de caràcter tècnic 

i experiències competitives d’alt nivell a tots els esportistes i entrena-
dors participants. S’hi reuniran integrants de la Selecció Espanyola de 
Karate, la Selecció Andorrana i esportistes pertanyents a la Selecció 
Catalana de Karate, en la modalitat de kumite, categories cadet, júnior 
i sub-21 maculí i femení.

L’activitat servirà de preparació de les seleccions de la península de 
cara als compromisos del 2017, com el Campionat d’Europa de Sofia, a 
Bulgària, el mes de febrer. El Projecte Mundial acollirà un curs de Shiai 
Kumite d’alta competició impartit pel seleccionador nacional César 
Martínez Blanes. Paral·lelament, el diumenge es celebrarà una troba-
da entres els components de les seleccions i els clubs seleccionats.

Els assistents a l’acte
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[ reportatge ]

6a Festa de la Mongeta del Ganxet
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21a Fira Mercat de Nadal i 12a d’Entitats

Totes les fotografies al Flickr 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
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[ espectacles ]

11a Mostra d’Arts Escèniques    

14 de gener
21 h Teatre Auditori de Bellavista

Poema dramàtic
Durada: 100 minuts

L’obra ens trasllada a la Solsona de finals del segle XVIII, quan a 
casa nostra la noblesa vivia hores baixes. El Senyor de Bellpuig 
casa un nebot amb una filla d’una noble de la ciuta per salvar els 
seu bon nom i el seu patrimoni. Un matrimoni de conveniència que 
trontolla perquè hi ha massa secrets i amors amagats.

Autor: Josep Maria de Sagarra
Direcció: Òscar Garcia

LA CORONA D’ESPINES 

28 de gener 
21 h Casal Cultural de Corró d’Avall

RES ÉS GRIS 

Comèdia 
Durada: 90 minuts

Un organista i compositor d’un petit poble voldria un reconeixement 
musical que no troba, més enllà de la seva petita comunitat. La 
visita d’un polític a la localitat pot ser l’oportunitat tan esperada. 
La seva muller hi jugarà un paper fonamental. Una crítica en clau 
d’humor de la hipocresia social.

Autor: Arian Botey i Prat
Direcció: Mariona Casanovas

Quatre per Quatre, 
de Granollers

Qollunaka, de Terrassa

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:
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21 de gener
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall 

Simplement una màgia diferent 
Durada: 70 minuts

El Somiatruites és un espectacle per a tots els públics, on es 
combina la màgia més espectacular dels grans aparells amb la 
màgia més impactant de petit format. Un espectacle deliciós per a 
tota la família.

Il·lusionista: Mag Edgard Mauri
Intèrprets: Edgard Mauri, Souleymane i Damian Costa

EL SOMIATRUITES

11è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Mag Edgard

22 de gener
19 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Espectacle en commemoració del 78è aniversari del bombardeig 
de les Franqueses de 1939.

8 € / 6 € (anticipada, majors de 65 anys, pensionistes, aturats i 
menors de 25 anys)

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.  

ELS DARRERS DIES DE LA 
CATALUNYA REPUBLICANA

Terra Teatre

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)  

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 ]

Espai Zero: tarda de jocs. 

Informació: 938 404 624 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

10 dimarts

12 dijous

13 divendres

14 dissabte

15 diumenge

17 dimarts

20 divendres

19 dijous
Espai Zero: papiroflèxia. 

Informació: 938 404 624 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: intercanvi de música.

 Informació: 938 404 624 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

25è Cros Escolar i 22è Cros Popular de les 

Franqueses

Inscripcions gratuïtes el mateix dia de l’activitat 

fins 15 minuts abans de l’inici de cada cursa. 

S’entregaran obsequis a tots els participants.

9.30 h Parc de Milpins de Corró d’Avall

Sortides de natura. Sortida de Sant Pere de 

Reixac al turó de les Maleses guiada per l’Agustí 

Martínez. 

Informació: 600 505 849 / info@lacivica.com 

8.30-14 h Can Ganduxer (amb cotxes particulars)

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Espai Zero: tarda de jocs. 

Informació: 938 404 624 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: autoconsulta. 

Informació: 938 404 624 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: papiroflèxia. 

Informació: 938 404 624 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

21 dissabte

22 diumenge

24 dimarts

25 dimecres

26 dijous

Projecte Mundial de Karate. Entrenaments

10-19 h Pavelló poliesportiu municipal

Org. Club Esportiu Karate Nokachi Les Franqueses

Projecte Mundial de Karate. Competició de 

cadet, junior i sub21

10 h Pavelló poliesportiu municipal

Org. Club Esportiu Karate Nokachi Les Franqueses

Espai Zero: taller làmpades de lava.

Informació: 938 404 624 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: taller de fanzines (activitat Ítaca)

Inscripcions i informació: 

938 404 388 (Biblioteca Municipal)

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: berenar salat. 

Informació: 938 404 624 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

01 diumenge

05 dijous

06 divendres

Missa d’any nou. Solemnitat de la Mare de Déu

11 h Església de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

Missa Solemne d’any nou

12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

8è parc de Nadal amb l’actuació de Marc Oriol i 

Recepció dels patges reials de Ses Majestats els 

Reis Mags d’Orient

18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Parròquia  i A.V. Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Concert d’any nou amb la Orquestra 

Internacional Maravella

Preus 18 euros i 15 euros (reduït per a majors 

de 65 anys, pensionistes, menors de 25 anys 

i anticipada). Anticipada: a partir del 12 de 

desembre, 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, i a: 

teatres.lesfranqueses.cat  www.tictactiquet.com

19 h Teatre Auditori de Bellavista

Col. Dept. Cultura Generalitat de Catalunya. 

Diputació de Barcelona

Missa vigília de Reis

20 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Missa Solemne de l’Epifania del Senyor

12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“Cap d’any gelat, 
any de molt blat”

27 divendres

28 dissabte

31 dimarts

Espai Zero: activitat conjunta amb els Centres 

Municipals de Joves.

Informació: 938 404 624

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Concert inaugural La Mitja Marató. Amb la 

participació dels alumnes d’instrument de 

l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany

20.30 h Teatre Auditori de Bellavista

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

Excursió del camí de Marata - Corró d’Avall. 

Preu de l’activitat: 5 euros els inscrits / 7 euros 

els no inscrits. Informació: 938 405 781

9-17 h Centre Cultural de Bellavista i Centre 

Cultural Can Ganduxer

Org. Casal Municipal de Joves

Excursió Riera de Martinet – Tagamanent

Preu de l’activitat: 5 euros els inscrits / 7 euros 

els no inscrits. Informació: 938 405 781

9-17 h Centre Cultural de Bellavista i Centre 

Cultural Can Ganduxer

Org. Casals Infantils Municipals

Espai Zero: taller de maquillatge. 

Informació i inscripcions del 10 al 26 de gener: 

938 404 624

pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

CAVALCADES DE REIS

Corró d’Amunt

Dg. 01 de gener 

18 h Taller de fanalets

18 h Actuació amb Marc Oriol

19 h Recepció i lliurament de cartes als 

patges reials

20 h Xocolatada

Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

Bellavista

Dll. 02 de gener 

Taller de fanalets

16 h Centre Social i Cultural de Bellavista

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Xocolatada. Col·labora Bar del Centre Social i 

Cultural de Bellavista

Dj. 05  de gener

Cavalcada de Reis

17 h Arribada de Ses Majestats els Reis 

d’Orient a la zona esportiva municipal (davant 

la biblioteca Municipal)

17.45 h Recorregut pels carrers de Bellavista 

que finalitza al Centre Cultural de Bellavista

19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 

Majestats els Reis d’Orient

19.30 h Xocolatada 

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Llerona

Dj. 05 de gener 

Cavalcada de Reis

17 h Taller de fanalets a les Antigues Escoles 

de Llerona

18.25 h Recorregut pels carrers de Llerona 

que finalitza a les Antigues Escoles de Llerona

19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 

Majestats els Reis d’Orient

Org. Festes Laurona

Corró d’Avall

Dj. 05 de gener

Cavalcada de Reis

12 h i 16 h Taller de fanalets

16.15 h Xocolatada

16.15 h Actuació d’un grup d’animació

17.35 h Arribada de Ses Majestats els Reis 

d’Orient a la plaça de l’Ajuntament

18.35 h Inici de la cavalcada

19.25 h Recepció i lliurament de cartes a 

Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça de 

l’Espolsada

Col·labora: AMPA de l’Escola Camins, 

Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall, 

Associació d’Educació en el Lleure la Teia, 

Associació Esportiva Handbol les Franqueses, 

Centre Municipal de joves de Corró d’Avall, 

Centre de Modelisme, Clàssic Car les 

Franqueses, Comissió de Festa Major de Corró 

d’Avall, Grup de Diables els Encendraires, 

Club de Bàsquet les Franqueses.



[ agenda ]

ARTEMISIA, ART I TENDÈNCIES

•	 Exposició de pintures de l’artista 

francesa Rose Marie Bellemur. Pintura 

abstracte. Fins al ds. 7 de gener de 11 a 

13 h a la sala principal de la Galeria d’art 

Artemisia. Més informació a 

www.artemisiacultura.com

•	 Inauguració de l’exposició amb l’artista 

Teresa Gancedo. Pintura simbolista. 

Entrada lliure. Dv. 20 de gener a les 

20.30 h a la Sala Principal. 

•	 Showroom d’art. Obres de diferents 

artistes, disciplines, suports, formats 

i preus. Durant tot el mes de gener a la 

segona planta de la galeria. 

Informació: 

617 231 023 / info@artemisiacultura.com 

Org. Artemisia, Art i Tendències

ACTIVITATS ENEI

•	 ENEI Creixem junts. Trobades familiars 

on parlarem entre tots de temes de 

criança. Dirigit a famílies amb nens i 

nenes d’entre 0 i 6 anys. 

Dc. de 10 a 12 h al Consell de Poble de 

Llerona

Dj. de 17.30 a 19 h al Gimnàs Escola Joan 

Camps

Informació i inscripcions: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com 

•	 Cercle de famílies conscients. Un espai 

on facilitar les eines d’autoconeixement 

necessàries per a sentir-nos amb una 

guia interna més sòlida en el camí 

de creixement com a mares, pares i 

famílies. Ds. 21 de gener de 10 a 13 h al 

Centre Cultural de Bellavista. 

Informació i inscripcions:

lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

•	 Espai familiar de Biodansa. Un espai 

de trobada afectiva entre pares i fills 

de 3 a 6 anys a través de la música i 

el moviment, les emocions i el grup, i 

l’experiència intensa de l’Aquí i Ara. Dc. 

de 17.30 a 18.30 h al Centre Cultural de 

Bellavista. Informació i inscripcions: 

lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

•	 Ioga amb embarassades/nadons. Troba 

un espai de connexió amb tu i el teu 

nadó ple de pau. Treballarem ment, cos 

i ànima fent ioga. Dl. de 17 a 19.45 h al 

Centre Cultural de Bellavista. 

Informació i inscripcions: 

lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

•	 Espai familiar d’anglès en família. 

Els tallers d’anglès en família són una 

ocasió per aprendre la llengua a partir 

del joc, l’art i l’experiència vivencial en 

equip. Dl. de 17 a 18.15 h, 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

EXPOSICIÓ DE PINTURA

De l’1 de desembre al 29 de gener. De dl. a 

dv. de 14 a 20 h i dm., dc. i ds. de 10 a 14 h 

al Centre Cultural de Bellavista. Exposició 

d’obres de pintura acrílica i oli que han 

realitzat els alumnes de Mar Garriga del Can 

Font-Centre d’Arts i Noves Tecnologies al 

llarg d’aquest curs.

ELS PASTORETS DE LES FRANQUESES

Dg. 8 de gener, a les 18.30 h, al Casal 

Cultural de Corró d’Avall

Informació: 938 463 938

Org. Grup de Teatre El Coverol

ELS PASTORETS DE MARATA

Ds. 7 de gener a les 19 h i dg. 8 de gener a 

les 18 h. Al Centre Cultural de Marata 

Org. Centre Cultural de Marata

CAMPUS DE NADAL DEL CLUB DE FUTBOL 

LES FRANQUESES

Del 27 de desembre al 30 de desembre i del 

2 de gener al 5 de gener, de 8.30 a 13.30 h, al 

Complex Esportiu de Corró d’Avall. Hi poden 

participar els nens i nenes nascuts entre els 

anys 2004 i 2012.  

Preu: 80 euros (els 8 dies) / 10 euros (per 

cada activitat). 

Informació: 670 575 230 (Xavier Parra) 

TORNEIG DE BÀSQUET D’ANY NOU DEL CB 

LES FRANQUESES

Ds. 7 i dg. 8 de gener, al Complex Esportiu de 

Corró d’Avall. 

Informació: 938 467 083

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Dg. 15, 22 i 29 de gener

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

CASALS INFANTILS MUNICIPALS   

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

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivències, etc. 

· 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). Info. i inscripcions: 

casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

Org. Casals Infantils Municipals

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES

De setembre a juny (a partir de 12 anys)

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

per fer treballs en grup, fer deures o 

estudiar.

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

sortides, festes populars, etc.

De dl. a dv. de 17.30 a 20.30 h. Dl. i dc. al 

Centre Cultural de Bellavista (938 405 781)  

i dt., dj. i dv. alterns al Centre Cultural Can 

Ganduxer (938 466 506). Info i inscripcions: 

centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat 

/ centrejoves.corro@lesfranqueses.cat 

Org. Centres Municipals de Joves

CAMPUS DE NADAL DEL CE LLERONA

Del 27 de desembre al 5 de gener, de 9 a 13 h 

més 30 minuts d’acollida. 

Preu: 8 dies per 75 euros. Informació de 17.30 

a 20.30 h al 636 088 364 (Toni Fernández). 

Inscripcions a l’oficina del CE Llerona.

16
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

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

Dies festius Fiscal

CURSOS I 
TALLERS

Calendaris 
2017

www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

“Aigua de gener, 
cada gota val un diner”

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ CÍVICA I 

CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL

•	 Pilates. De setembre a juliol. Dm. de 

19.30 a 20.20 h i de 20.30 a 21.30 h, dj. 

18.30 a 19.30 h i de 19.30 a 20.30 h. El 

pilates ens ajuda a enfortir el nostres 

cos mitjançant l’exercici i es centra 

amb la postura dels nostres músculs 

per mantenir l’equilibri.

•	 Taller de tècniques pictòriques. 

D’octubre a juny. Dj. de 10 a 12 h. Per 

adults majors de 16 anys. A partir de 

les tècniques tradicionals buscarem 

efectes diversos per a tenir més 

recursos a l’hora de fer un quadre o un 

dibuix.

•	 Tai-Txi. De setembre a juny. Dl. de 20 

a 21 h. El tai-txi és l’art de la meditació 

en moviment, ens ajuda a conèixer el 

nostre propi cos. 

•	 Taller de creació artística per a nens. 

D’octubre a juny. Dl. de 17.30 a 19h. 

Per a nens de 4 a 12 anys. Classes 

teorico-pràctiques per a desenvolupar 

la riquesa creativa. 

•	 Coral xeremella. De setembre a juliol. 

Dj. de 21.30 a 23 h. Activitats de cant 

coral adreçada a adults amb ganes de 

cantar.

•	 Taller de pintura i dibuix. D’octubre 

a juny. Dm. de 16 a 18 h. Per adults 

majors de 16 anys. Taller pràctic per a 

tots els nivells. 

•	 Taller de dibuix de còmics. D’octubre 

a juny. Dv. de 16.30 a 18 h. Adreçat a 

joves entre 10 i 18 anys. Ensenyarem 

a dibuixar el cos humà amb les seves 

proporcions convertint els dibuixos en 

personatges coneguts.

Tots els cursos s’imparteixen a la nau del 

Centre Cultural Can Ganduxer.

Inscripcions: per whatsapp al 600 505 849 / 

info@lacivica.com 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall      

CURSOS DE L’ÀREA DE DINAMITZACIÓ 

ECONÒMICA

•	 Iniciació a l’Anglès

•	 Auxiliar de cuina i restauració 

•	 Castellà per a nouvinguts

Els cursos es realitzaran a Can Ribas-Centre 

de Recursos Agraris. Informació i inscripcions: 

938 443 040 / dinamitzacio@lesfranqueses.cat 

CURSOS A CORRÓ D’AVALL 

Sardanes

Curs gratuït a tres nivells: principiants, 

manteniment i repartiment. Obert a tothom, 

petits i grans. 

Del 12 de gener al 26 de gener. Dj. de 17.30 a 

18.30 h. 

Al Casal Cultural de Corró d’Avall

Org. Sardanistes franquesins

XERRADA-TALLER

Xarxes socials, quan desconnectem? Fem 

camí en l’educació en família

Dc. 1 de febrer a les 17.30 h.

Adreçat a pares amb fills/es a partir de 10 

anys. S’analitzaran els usos dels adolescents 

a l’entorn digital. A càrrec de Jordi Bernabeu, 

psicòleg i educar. Xerrada-taller gratuït amb 

places limitades.

Inscripcions i informació: dm i dj. de 10 a 

13 h al 938 405 780 / infanciaijoventut@

lesfranqueses.cat

Org. Àrea d’Infància i Joventut, col·labora 

Projecte Educatiu Comunitat i Escola  

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Horari extraordinari de festes de Nadal: 

la biblioteca tancarà els dies 1, 5 i  6 de gener 

de 2017

Horari de la sala d’estudi de la Biblioteca 

Municipal  del 9 al 31 de gener

Matins: Dm., dc., ds. i dg. de 10 a 13.45 h 

Tardes: De dl. a dg. de 16 a 21.45 h

Els diumenges, festius i tardes de dissabtes 

l’entrada es realitzarà per la cafeteria del 

Centre Cultural  de Bellavista (carrer Navarra)

La Biblioteca Municipal romandrà tancada els 

dies 15, 22 i 29 de gener. 

FEBRER
2017
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[ grups polítics ]

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

LA NOSTRA TASCA DINS DE L’AJUNTAMENT. Des d’ILFC fem un seguiment escrupolós de l’àrea de Polítiques Socials. Gràcies a les mocions que 
hem presentat s’han creat dues comissions de treball: 1) la comissió per a una proposta de tarifació (les famílies pagaran en relació a la seva renda 
i segons una sèrie de trams) que després d’1 any de feina s’ha fet realitat i el govern s’ha compromès a implantar-ne el sistema començant per les 
activitats esportives des d’aquest mes mateix i, les escoles bressol i les activitats a Can Font per al curs 2017-2018; 2) la comissió per a una proposta 
d’ajuts a l’IBI: la creació d’una subvenció segons la renda, que esperem que pugui ser aplicable en el menor temps possible. Cal seguir observant 
i fiscalitzant el govern per a què ho apliqui correctament i se’n puguin preveure millores per a l’any vinent. La nostra tasca també implica fer el 
seguiment de la comissió creada per a l’estudi de mobilitat de la intersecció carretera de Cànoves amb el camí de Marata a Llerona. Denunciem que 
tot i tenir una partida de 30.000€ destinada a millorar les mesures de protecció d’aquesta zona, l’única actuació que ha fet el govern ha estat posar 
dos petits senyals de trànsit, deixant perdurar la perillositat de la cruïlla. És vergonyós que aquest govern segueixi potenciant l’enfrontament entre 
diferents ciutadans i ciutadanes per aconseguir que es pressioni a favor d’una rotonda, que ja hem explicat contínuament, que des d’ILFC no sabem 
si és la solució real de mobilitat per a dues vies que estan patint un volum de trànsit que no els pertoca.
Per a més informació: a través del correu personal de cada regidor/a o a info@lesfranquesesimagina.org.

UTILITZAR ELS TRIBUNALS PER A IMPEDIR EL DEBAT POLÍTIC AL PARLAMENT, i criminalitzar els representants del poble que, exercint el man-
dat rebut a les urnes, faciliten aquest debat, és impropi d’un sistema democràtic, atempta contra el pluralisme polític i, en conseqüència, esdevé 
inacceptable per a qualsevol demòcrata. Com a demòcrates exigim als governants de l’Estat espanyol que deixin de comprometre els tribunals en 
una tasca que, en democràcia, els és impròpia. Els instem a abandonar per sempre més la judicialització de la vida política. Els convidem a respec-
tar i a participar en el debat que es deriva de la voluntat del poble de Catalunya, expressada en reiterades ocasions, legítimament i democràtica-
ment, als carrers i a les urnes. Manifestem la convicció que el referèndum és la solució de més alt consens en els sistemes democràtics avançats, 
per a acordar les grans decisions de futur. El diàleg ha estat sempre la nostra bandera i ara no l’abandonarem. Davant els qui avui gesticulen amb 
el diàleg però mantenen la judicialització com a única concreció de la seva acció política, nosaltres, els demòcrates, creiem en el diàleg d’acord 
amb les majories que neixen de les urnes i que configuren, donen sentit i legitimen el Parlament i els plens municipals. Ens comprometem a de-
fensar amb coratge la democràcia, les nostres institucions i els nostres representants. No defallirem en aquesta defensa. No a la judicialització de 
la política! Sí a la defensa de la democràcia, de les institucions i dels representants legítims del poble! (“Manifest el parlament som tots” que CiU 
LfdV subscriu íntegrament).

DIR-VOS QUE DES DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ continuem treballant per a totes les escoles del nostre municipi. L’última decisió presa junta-
ment amb la direcció de l’Escola Joan Sanpera i Torres és la de reclamar al Departament d’Ensenyament la construcció d’un Gimnàs, una demanda 
molt antiga de l’escola. Primer vam fer una reunió amb la Directora dels Serveis Territorials del Departament, en la qual li demanen reiteradament 
la importància de la construcció del Gimnàs, destacant que és la única escola que no disposa del mateix i que per nosaltres és prioritari. La segona 
decisió presa es aprovar per Junta de Govern i així donar-li tot el valor a la demanda i fer-ho arribar al Departament d’Ensenyament. Aprofitem 
per dir-vos que estem assistint a tots els Consells Escolars de les escoles, instituts, escoles bressol, escola de música i escola d’adults , per tal de 
escoltar a mestres i pares, recollint totes les impressions i demandes.
Estem col·laborant amb les AMPA en l’organització de diferents tallers i d’extraescolars amb èxit de participació en els mateixos. Estem treballant 
en el manteniment de les instal·lacions i creiem que podem dir que les nostres escoles es troben en perfectes condicions. Tanmateix, una vegada 
renovades les juntes de les diferents AMPA, reiniciarem els contactes amb elles per treballar conjuntament. 

Elisabet  Pericas
Regidora del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)

José A. Aguilera Galera
Regidor d’Educació del gup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés (PSC-CP)
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Àngel Profitós 
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM)

MISTERI RESOLT! Fa uns mesos vaig comentar-vos que des d’ERC consideràvem innecessari convocar un Ple extraordinari per a l’aprovació 
inicial de les ordenances fiscals pel 2017. D’acord amb les dates i els terminis, s’hagués pogut fer al ple ordinari del mes d’octubre, al cap 
d’una setmana. Deixant de banda que a hores d’ara no tenim resposta a la petició que hem fet dos cops del cost total pel poble (per tots nosal-
tres) d’un ple extraordinari, avui he rebut l’avís del Ple de desembre. Tot i que sempre son el darrer dijous de cada mes, en lloc del dia 29 ens 
l’han posat pel dia 22. I el 29 és laborable a tots els efectes pels qui tenim la sort de poder treballar. Sembla que al govern municipal hi ha qui 
vol tenir lliure també la darrera setmana de l’any. Això sí que és una explicació del perquè calia anar tant apressats a l’octubre. I dic també 
perquè el nostre Ajuntament no ha estat pas un dels més de 300 de Catalunya on els regidors de partits independentistes han considerat un 
dia feiner la festa de la constitució espanyola. Només ERC, com ja vàrem anunciar al Ple de novembre, va estar a disposició de la ciutadania. 
Ni tant sols per a la lectura del manifest que l’AMI havia demanat llegir a la porta dels ajuntaments catalans, va aparèixer cap regidor dels 
que es diuen sobiranistes del nostre govern. Quan llegiu el butlletí s’hauran aprovat els pressupostos pel 2017. A dues setmanes pel Ple, els 
regidors de l’oposició tenim des de fa 48 hores un esborrany. De ben segur que pocs dies abans ens els donaran, fets i tancats. Ja saben que 
només amb els vots de CiU, PSC i PP els poden aprovar. Un mes més a prop de la independència.

CAL TENIR RADARS FIXES EN ALGUNS SEMÀFORS. Cada últim dijous de mes escoltem ciutadans enfadats amb la mesura que el govern 
municipal va imposar de que en alguns semàfors del municipi es posin multes directes a aquells conductors que cometen infraccions en pas-
sar-hi. Alguns dels afectats vénen cada mes a la sala de plens per queixar-se, ja que d’una manera o altra s’han vist afectats i volen posar-ho 
en coneixement de la resta de ciutadans del municipi.
Però aquest fet que ens afecta a tots, ens convida a la reflexió de si es podrien haver pres altres mesures en aquests punts per fer complir la 
normativa de circulació; si era necessari posar multes permanents en aquests indrets o no; si es podrien posar mesures similars per altres 
incompliments; si realment és una mesura recaptatòria o no; si en d’altres cirscumstàncies s’estan aplicant més mesures o és igual.
Sembla que la mesura que s’ha pres és un error i que amb altres mesures complementàries es podria haver aconseguit el mateix resultat, 
però en aquest cas només hem vist el resultat econòmic i no pas la resolució dels problemes de trànsit que tenim plantejats. Molts altres 
aspectes s’han anat agreujant sense que es prenguin mesures al respecte. Esperem que aquest tema s’afronti amb realisme i veritable vo-
luntat de resoldre el problema, perquè no haguem de veure aquesta manifestació continuada de persones cabrejades a l’Ajuntament de les 
Franqueses.

LES FRANQUESES, MUNICIPIO “PET FRIENDLY”? Antes que nada, qué es un Municipio o Ciudad Pet Friendly?  
Es un término que viene del inglés y que cada vez se está utilizando más y más en nuestro vocabulario diario.  Por si usted aún no lo conoce, 
significa: “Municipio o Ciudad Amiga de los Animales.” Nosotros, desde el Partido Popular, francamente nos gustaría que Les Franqueses fuese 
un municipio respetuoso y acogedor de los animales. Existen muchas ciudades, tanto en Europa como en otros continentes, que realmente res-
petan los derechos de los animales.  Los animales, al igual que los seres humanos, tienen una serie de derechos que todos deberíamos conocer 
y por consiguiente, respetar. Fundamentalmente, estos derechos se basan en: Derecho a ser tratados dignamente, a no ser maltratados, golpe-
ados, asesinados o abandonados impunemente. Es frecuente escuchar que hay mascotas que son abandonadas en el campo o en las diversas 
carreteras, de cara al verano o cuando llegan las vacaciones, simplemente porque no saben qué hacer con ellos cuando marchan de viaje y 
entonces es cuando ya les “sobran” a sus amos.  Los animales no tienen voz para quejarse, pero queremos despertar la conciencia de la gente 
que es capaz de hacer estos actos cobardes y criminales.  Abandonar a un animal es casi como asesinarlo. Por ello, hoy queremos dedicar este 
escrito a que nuestro municipio sea un lugar donde reine el amor y el respeto a los animales de compañía; que antes de adquirir alguno, seamos 
conscientes de la responsabilidad que estamos también adquiriendo.  Y nosotros vamos a ir un paso por delante…  En breve más noticias!!!

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

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




