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

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

@lesfranqueses

Ajuntament de les
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Franqueses del Vallès
del Vallès

Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
comunicacio@lesfranqueses.cat
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[ actualitat ]
Les Franqueses torna a l’escola
Més de 2.000 alumnes de segona etapa d’Educació Infantil
i d’Educació Primària i uns 850 d’Educació Secundària han
iniciat el curs escolar 2017-2018
Les tres escoles bressol municipals també han obert portes
durant el mes de setembre. Enguany, hi ha 170 infants de 0 a 3 anys
matriculats. Les 3 Bessones, Cavall Fort i El Gegant del Pi inicien
el curs amb algunes novetats com la rebaixa en el preu del servei
de menjador del 10%. Aquesta bonificació, aprovada durant el curs
passat, és també una de les demandes de les famílies a l’enquesta
de valoració. En el mateix document els pares i les mares puntuaven
amb un 8,5 de mitjana els tres centres educatius de primera etapa
d’Educació Infantil. Les famílies valoraven molt positivament la
gestió dels centres i la tasca educativa dels mestres.
Pel que fa a les etapes d’educació no obligatòria, aquest setembre
les aules de l’Escola del Centre de Formació d’Adults començaran
amb 260 alumnes, l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany
té 67 matriculats, l’Institut Lauro acull enguany 151 estudiants de
batxillerat i el nombre de matrícules en formacions de Grau Mig i de
Grau Superior al municipi és de 94.
Durant els mesos d’estiu s’han fet diverses tasques de
manteniment a les escoles, a més, també s’han realitzat feines de
millora en diversos centres. A l’Escola Joan Sanpera i Torras s’han
instal·lat noves llumeneres led per reduir la despesa energètica i les
reparacions. L’Escola Colors compta amb dos grans tendals als patis
per ampliar les zones d’ombra durant els esbarjos i s’hi ha instal·lat
bancs i fonts. A l’Escola Bellavista-Joan Camps s’ha solucionat el
problema amb les fuites d’aigua i a l’Escola Guerau de Liost s’ha
tancat la zona de calderes i s’hi ha instal·lat nous taulers de bàsquet.

Els més petits de l’Escola Colors gaudint dels nous tendals

E

ls alumnes dels centres educatius del municipi s’han
incorporat durant els darrers dies al nou curs escolar. Les
classes han començat amb gairebé 3.000 alumnes a les aules
de 3 a 16 anys i 170 a les escoles bressol municipals.
El curs 2017-2018 manté la tendència de creixement dels
darrers anys. Des de 2013 la població escolar s’ha incrementat
exponencialment, el creixement més important ha estat a secundària,
arribant fins a un augment del 35%. Les noves matrícules d’aquest
curs han estat més de 400; 213 nous alumnes a P3 i 225 a 1r de
l’ESO. Actualment, Les Franqueses del Vallès compta amb 9 línies
d’Educació Infantil i Primària i 8 de secundària.
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Pati de l’Escola Bressol Municipal Cavall Fort

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Inici del curs escolar 2017-2018
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[ actualitat ]
Dona una segona oportunitat al material de
puericultura

E

l Projecte Nadó comença amb força i ganes d’ajudar a les famílies franquesines
a fer front a les despeses que sorgeixen
de l’atenció i cura d’infants de fins a 2

anys.
El servei, impulsat per l’Ajuntament i
l’Associació Sociocultural Maná, té la finalitat de
complementar els ajuts en la cobertura de les
necessitats bàsiques per a l’atenció de la primera
infància en aquelles famílies que per la seva
situació familiar socioeconòmica ho requereixen.
Sota l’etiqueta #sijanohofasservirpassa-ho
animem a la ciutadania que disposi de material
de puericultura a realitzar donacions per ajudar
aquells infants que més ho necessiten.
Us animem a tots aquells que disposeu de material de puericultura com cotxets, cadiretes,
trones, llitets, ... a realitzar donacions als infants fins a 24 mesos.
També es pot col·laborar donant material d’higiene infantil com bolquers, tovalloletes, sabó
i roba.
Si esteu interessats en fer una donació podeu
entregar el material al carrer Aragó, 24 de Bellavista, els dilluns de 9 a 13 h i els dimecres
de 18.30 a 19.30 h. En cas de no poder assistir
en l’horari indicat, podeu trucar al 626 442 337,
de dilluns a divendres de 15 a 19 h, i concretar
una visita.

La Borsa de Treball respon al 100% de les
demandes de perfils professionals de les
empreses

L

a demanda s’ha incrementat un 30% durant els darrers
mesos i l’àrea ha aconseguit donar resposta a tots
els perfils professionals. Durant 2016 un total de 150
persones inscrites a la borsa de treball de Les Franqueses
del Vallès van trobar feina a través d’aquest servei. La franja
d’edat on més ha crescut la demanda és entre els 16 i els 29 anys
i les possibilitats augmenten en relació al nivell de formació. És
imprescindible, però, que els aspirants a una nova feina estiguin
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inscrits a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) i, si són joves,
també al programa de Garantia Juvenil. La Borsa de Treball, a més
de comptar amb la col.laboració del teixit industrial del municipi,
amplia la seva oferta a través de la xarxa Xaloc que abasta tota la
província de Barcelona. Si busqueu feina o voleu més informació us
podeu adreçar a la pàgina web de l’Ajuntament www.lesfranqueses.
cat , per telèfon al 93 844 30 40 o acostar-vos a directament a la
Masia de Can Ribas.
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Conferència de Matthew Tree, ofrenes
florals i música per commemorar la Diada

L

’escriptor Matthew Tree ha estat l’encarregat d’obrir els actes per
commemorar aquesta Diada Nacional de Catalunya amb una conferència a l’Ajuntament de les Franqueses. Davant d’una sala plena,
Tree ha decidit canviar el contingut de la seva compareixença i centrar-se en la seva visió personal com a ciutadà arribat des de Londres i resident a Barcelona des de l’any 1984. Tree ha explicat com, quan va arribar
a Catalunya, pensava que l’Estat Espanyol respectava les autonomies, però,
poc a poc, es va adonar que això no era així. “Els catalans vinguin d’on vinguin,
parlin el que parlin, l’Estat creu que cal normalitzar-los, espanyolitzant-los”,
ha dit l’escriptor. Davant d’aquesta situació, segons Tree, “la independència
no és només desitjable, sinó imprescindible. A mi m’agrada la Catalunya que
parla català, castellà, bilingüe i on es parlen molts més idiomes”, ha afegit.
Després de la conferència, els actes de la Diada Nacional de Catalunya
han tingut continuïtat amb la interpretació de les corals Xeremella i Cor Camins i l’ofrena floral del monòlit del passeig de Tagamanent. Un dels moments més emotius, però, ha estat l’estrena de la sardana cantada “Himne al
poble de les Franqueses”, una peça creada entre Dani Pérez (música) i Manel
Mateo (lletra).

Himne al poble de les Franqueses
Enmig del Vallès
Ben comunicats
amb uns quants carrers
on també trobem camps,
trobem bosc.
No hi ha mar però sí un riu
i muntanya a l’entorn,
cinc pobles que des de fa temps
conviuen amb identitat.
Ball de l’Espolsada,
visca la mongeta,
Festes Majors vàries,
visca fer trobades, trobades.
Tothom treballa fort
per fer més vius els pobles,
però a la festa i també a l’esport
conviuen amb identitat.
Des dels temps romans
Lauro ha crescut ben assentat.
Els senyors van respectar els

Podeu veure totes les fotografies de la
Diada escanejant el següent codi QR

nostres drets.
I el ferrocarril va fer expandir la
nostra terra amb goig.
Som de les Franqueses,
de Corró d’Avall, Corró d’Amunt,
Llerona, Marata i Bellavista.
Som de les Franqueses,
de Corró d’Avall, Corró d’Amunt,
Llerona, Marata i Bellavista.
Des dels temps romans
Lauro ha crescut ben assentat.
Els senyors van respectar els
nostres drets.
I el ferrocarril va fer expandir la
nostra terra amb goig.
Som de les Franqueses,
de Corró d’Avall, Corró d’Amunt,
Llerona, Marata i Bellavista.
Som de les Franqueses,
de Corró d’Avall, Corró d’Amunt,
Llerona, Marata i Bellavista.

Les Franqueses proposa Josep Cardús
com a Medalla d’Honor

L

Josep Cardús és mossèn a Marata, des de 1957, i a
Corró d’Amunt, des de 1986

’equip de govern de les Franqueses del Vallès, amb el consens de tots els grups
amb representació a l’Ajuntament, ha decidit proposar mossèn Josep Cardús com a
Medalla d’Honor. És mossèn a Marata, des de 1957, i a Corró d’Amunt, des de 1986.
A banda de la seva vessant religiosa, Cardús ha esdevingut un activista cultural i
social a les Franqueses del Vallès. Una vegada presa aquesta decisió comença tot el procés
per atorgar la distinció, que es preveu finalitzar aquesta tardor en un acte de lliurament.
Els concerts de Marata i els Dijous Culturals, amb el cicle de conferències “Trobem-nos
i parlem-ne”, són alguns dels exemples que fan de Josep Cardús un dinamitzador cultural
imprescindible a les Franqueses del Vallès. Les vessants religiosa i cultural, però, no són
les úniques que destaquen de la personalitat de Cardús. Durant tots aquests anys també
ha estat al costat la ciutadania de Marata amb lluites veïnals per preservar el territori, fet
que l’ha convertit en una persona estimada i de referència a la zona.
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[ actualitat ]
Nou servei de reparació, conservació i
manteniment de camins municipals

H

a entrat en funcionament el nou servei de reparació,
conservació i manteniment de camins municipals. L’empresa
adjudicatària, Excavacions i Obres Públiques Requena,
SA., encarregada de la gestió, ofereix nombroses millores
respecte al servei anterior que permetran cessar i/o minimitzar les
problemàtiques originades en els darrers mesos.
El contracte té una vigència d’un any, prorrogable un any més, i
presenta els següents serveis i millores:
- Esbrossada de marges i interseccions dels camins asfaltats amb
d’altres camins.
- Esbrossada de marges i manteniment de cunetes dels camins no
asfaltats.
- Neteja de cunetes dels camins asfaltats (eliminació de terres, restes
vegetals o no vegetals).
- Realització d’un inventari d’arquetes i reixes dels camins asfaltats.
- Eliminació de desperfectes i perfilat del ferm dels camins no asfaltats.

- Reposició de la capa tot-u en camins no asfaltats.
- Regs durant èpoques de calor dels camins no asfaltats.
- Increment de la freqüència del manteniment en 7 km de camí a l’any.
- Tractament d’antipols i estabilització del ferm en camins no asfaltats.
- Eliminació de restes no vegetals de les cunetes i marges dels camins
no asfaltats en 10 km de camí a l’any.
- Repressió puntual de l’asfaltat en camins que no són de via ràpida.
La contractació contempla el servei de reparació, conservació i
manteniment d’aproximadament 86,6 km de camins rurals públics de
les Franqueses del Vallès, de camins principals, secundaris, terciaris,
no asfaltats i asfaltats.

Podeu consultar la previsió del Pla Anual de
Manteniment de Camins escanejant aquest codi QR

Aigua potable també
a Llerona

D

esprés de les obres de Corró d’Amunt que han permès l’accés i la qualitat
sanitària de l’aigua per al consum humà i animal, ara és el torn de Llerona.
La connexió d’aquesta zona a la xarxa d’abastament d’aigua potable
del municipi s’iniciarà durant la segona quinzena del mes d’octubre, i
comportarà actuacions en un tram del camí de Can Gregori, el creuament de la
carretera BV-1433, el camí de Les escoles, el camí de Can Pau Trias i el creuament
del carrer Bèlgica.
Podeu veure la zona d’afectació del desplegament de canonades a la imatge.
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Plànol desplegament canonades Llerona
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Avancen les obres de renovació de la
xarxa de clavegueram a Llerona
Es preveu iniciar la segona fase de les obres durant la
segona quinzena del mes de novembre.

E

l 4 de setembre es va iniciar la primera fase de les actuacions de
renovació del col·lector en alta GR01 per la intrusió de les arrels
dels arbres al tram del carrer via Europa, al Pla de Llerona.
Està previst finalitzar la primera fase i iniciar la segona
durant la segona quinzena del mes de novembre, la qual comportarà
la desviació del trànsit i talls de la circulació fins a la finalització de les
obres, el 31 de desembre de 2017.
Les afectacions previstes són:
- Tall de trànsit de la via Europa, en el tram comprès entre el c.
Holanda i c. Bèlgica.
- S’obrirà el trànsit de vehicles al gual del riu Congost del camí
Antic de Vic.
Com a conseqüència d’aquestes afectacions, s’ha previst la
desviació del trànsit, en ambdós sentits de la marxa, pel c. Bèlgica, c.
Islàndia, c. Holanda, c. Suècia i c. Alemanya, fins arribar a la via Europa.

Afectacions del trànsit a la segons fase de les obres

Les Franqueses aposta per la
xerojardineria

E

l ple municipal aprova, per unanimitat, planificar les zones
verdes seguint els criteris de la xerojardineria i prioritzar les
plantes i arbres autòctons o aquelles espècies que requereixen menys consum d’aigua a l’hora de planificar nous enjardinaments a la ciutat.
La xerojardineria es basa en fer una bona gestió dels recursos
naturals (aigua i fertilitzants), humans i materials, en definitiva en
establir un balanç òptim entre els recursos disponibles i les necessitats que ha de satisfer un jardí. És un model autosuficient aplicable
a tota mena de climes, però especialment a les condicions climàtiques mediterrànies, amb sequeres periòdiques.
Des de fa uns anys, l’Ajuntament està duent a terme diverses
accions, reforçades amb l’aprovació de la moció, enfocades a evitar
el malbaratament dels recursos hídrics com per exemple, la plantació de plantes que resisteixen millor la sequera i requereixen menys

aigua, l’aplicació de l’encoixinament amb triturats de restes de poda
que manté la humitat mentre es degrada i evita les males herbes, i
el reg a primera hora del matí per tal que la planta absorbeixi més
aigua i evitar que pateixi estrès hídric.
El consistori ha de tenir en compte la proporcionalitat entre les
plantes típiques de la xerojardineria, algunes de les quals no són
apropiades per a la via pública (com és el cas dels cactus) i la biodiversitat. A més, segons diversos estudis de la Diputació de Barcelona i d’autors com Josep Selga, cal tenir en compte la importància de
mantenir i augmentar els espais amb verd urbà que permetin millorar el benestar dels ciutadans. Tanmateix, per raons de biodiversitat
no s’aconsella superar en un 15% elements vegetals de la mateixa
espècie.
En aquest escenari, l’Ajuntament actua amb equilibri per tal de fer un
ús racional de l’aigua i evitar el malbaratament dels recursos naturals.
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Durant el novembre es decidirà el futur de
la plaça de l’Esbarjo, a Bellavista
Els ciutadans podran escollir entre les maquetes que han
resultat de les sessions de disseny

Inici dels tallers per decidir el futur de la plaça de l’Esbarjo

Una de les maquetes del taller

l procés per decidir el futur de la plaça de l’Esbarjo de Bellavista
va avançant i culminarà a principis de novembre amb la votació
de les propostes finalistes. Durant el mes de setembre s’han
dut a terme dues jornades de disseny al Centre Cultural de
Bellavista on els veïns han elaborat cinc maquetes diferents.
A la primera jornada de treball, que s’ha fet dissabte 16 de
setembre al matí, hi han participat 21 persones, que s’han dividit en
tres grups. La segona sessió de disseny, que s’ha fet el dimarts 19 de
setembre, ha comptat amb l’assistència al taller de 15 persones, que
han elaborat dues maquetes. Per tant, els ciutadans podran escollir
entre cinc opcions diferents
Durant les jornades de disseny cada grup de treball ha comptat
amb un arquitecte, un dinamitzador i un tècnic municipal. Els
participants han començat definint quins són els possibles usos de
la plaça i, a partir d’aquí, han fet servir retallables per donar forma
a l’espai, col·locant bancs, zones de joc o els elements que creuen
convenients. Cada grup ha tingut un portaveu que s’ha encarregat
d’explicar a la resta de participants quin model de plaça ha dissenyat.

A partir d’ara, els experts faran un informe de les 5 propostes i
hi haurà una trobada amb les àrees d’Urbanisme i Obres i Serveis
de l’Ajuntament de les Franqueses per estudiar la viabilitat de les
propostes. Això vol dir si realment són viables les maquetes fetes
pels ciutadans. Finalment, la Taula d’Entitats i els portaveus de cada
grup triaran entre 2 o 3 de les propostes per tal de sotmetre-les a
votació. Serà un procés en què es comptarà amb tota la ciutadania
del municipi. En els propers dies informarem de les dates i els
mecanismes de votació.
L’Ajuntament de les Franqueses aposta pels processos de
participació per decidir el futur dels seus espais. Aquest procés
en concret ja va començar amb una fase de diagnosi en què hi van
participar un total de 286 persones. S’han fet enquestes i sessions de
debat amb persones vinculades a entitats, comerços i equipaments.
Les obres es durant a terme durant el 2018.
Per a més informació podeu trucar, escriure o visitar l’oficina de
Pla de Barris de Bellavista Activa (Carrer de Rosselló, 39) / 938 616
221.

E
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[ Les Franqueses en imatges ]
Festa Major de Llerona
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Festa Major de Corró d’Avall
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[ actualitat ]
Els més grans de Bellavista celebren la
Setmana Cultural

Dinar de la Setmana Cultural del Casal d’Avis de Bellavista

L’obra Hotel Torres amb el grup de teatre Siempre Joven de Bellavista

Alumnes del grup de ball en línia i treballs manuals al Casal d’Avis

L

es taules de la sala d’actes del Casal d’Avis de Bellavista plenes
de treballs manuals són sempre senyal que els més grans del
barri comencen una setmana de celebracions. Enguany han
estat set dies on els usuaris d’aquest equipament han participat,
com a espectadors o dalt l’escenari, de la Setmana Cultural. Una
setmana per veure la multitud d’activitats que es realitzen al casal:
des dels treballs manuals al teatre, passant pels balls en línia, les
sardanes, el ioga, el taitxí o les competicions de dòmino, petanca i

parxís. També s’han pogut veure diversos espectacles de casa com
el del grup de teatre “Siempre Joven” o la ja clàssica actuació del
grup rociero “La Madrugà” i d’altres vinguts des de Granollers, “Flors
i Violes”, de Canovelles, “Nens i Nenes” o les havaneres amb el grup
“Nus mariner”. La Setmana Cultural del Casal d’avis de Bellavista ha
culminat amb un multitudinari dinar de socis i l’entrega dels trofeus
dels campionats de dòmino, petanca i parxís.
En el següent codi QR pots veure la Setmana
Cultural del Casal d’Avis de Bellavista en imatges

T’ajudem en els preparatius de Tots Sants

L

Cementiri de Corró d’Avall

14

’Ajuntament posa a disposició dels veïns i veïnes un servei
d’assistència als cementiris municipals per ajudar a preparar
els nínxols de cara a l’1 de novembre. Durant la setmana prèvia
a Tots Sants, des del dimarts 24 a dimarts 31 d’octubre, es
podrà comptar amb diversos operaris de manteniment entre les 12 del
migdia i les 2 de la tarda. Aquests treballadors municipals ajudaran
a qui ho demani en feines d’arranjament i de neteja dels nínxols i de
tombes. Les dates previstes són:
- Cementiri de Corró d’Amunt:
Dimarts 24 d’octubre
- Cementiri de Marata:
Dimecres 25 d’octubre
- Cementiri de Corró d’Avall:
Dijous 26, divendres 27,
Dilluns 30 i dimarts 31 d’octubre
El cementiri de Corró d’Avall romandrà obert des de les 10 h del
matí a les 6 h de la tarda i els de Marata i Corró d’Amunt en el seu
horari habitual.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Vols córrer
la Mitja?
Entrena’t a les
Franqueses
Inscriu-te i prepara
la Mitja a la Zona
Esportiva Municipal
de Corró d’Avall.

E

l Patronat Municipal d’Esports i el
Club d’Atletisme A4elkm ha planificat
una nova edició d’entrenaments per a
la Mitja 2018 els dilluns, els dimecres
i els divendres de les 20 h a les 21h a la Zona
Esportiva Municipal de Corró d’Avall.
L’objectiu dels entrenaments és ajudar a
l’acondicionament físic dels corredors de cara
al 4 de febrer, per això, els entrenaments estan
planificats segons el nivell dels participants i es
realitzaran a càrrec d’un entrenador nacional.
Les inscripcions es poden fer des del 4 de
setembre, a les oficines del Patronat Municipal
d’Esports (PME), les quals són gratuïtes i
inclouen una assegurança esportiva. A més,
com l’any passat on hi van haver al voltant d’un
centenar de participants, els corredors inscrits
podran utilitzar els vestidors, dutxes i gimnàs
de l’Escola Guerau de Liost que es troba just al
costat de la Zona Esportiva Municipal de Corró
d’Avall, punt de parida dels entrenaments.

Les activitats esportives municipals, amb
inscripcions encara obertes, inicien nova
temporada

L

es Franqueses ofereix una àmplia oferta esportiva per
aquesta temporada 2017-2018. Les activitats, algunes ja
iniciades, estan destinades a infants, joves i adults, i encara
disposen de places.
Les inscripcions es poden tramitar a les oficines del Patronat
Municipal d’Esports, a la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall,
de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16.30 a 19 h, i els divendres, de 9
a 14 h.
Les activitats que s’ofereixen són molt variades i en trobareu
adreçades a totes les edats i capacitats físiques. Així, podem trobar
esports com bàdminton, bàsquet, handbol, karate, pàdel, tennis,
psicomotricitat, aeròbic, activitat física per a la gent gran, Marxa

Nòrdica i activitat física adaptada per a grups específics.
En el moment de realitzar la inscripció a qualsevol activitat caldrà
presentar fotocòpia del DNI, fotocòpia de la targeta sanitària i dades
bancàries, així com realitzar el pagament del primer trimestre,
matrícula, tramitació de la mútua esportiva, despeses de gestió i
equipament esportiu.
Si esteu interessats en l’oferta esportiva
d’aquesta temporada, podeu informar-vos
escanejant el següent codi QR.
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[ singulars locals ]

Antonio Romero

d’habitació que era de Vic i em diu que està baixant a les pistes de
Granollers per fer atletisme. Vaig anar-hi, vaig provar amb una cadira
i vaig veure que m’agradava. El que pensa la gent és que quan vas en
cadira de rodes fas bàsquet, i no, hi ha altres esports.

JORDI MADERA. Granollers, 1980
És un esportista d’elit especialitzat en l’atletisme. Ha participat a
Jocs Paralímpics i actualment continua entrenant per superar-se.
En els últims anys la falta d’ajuts li ha posat la carrera una mica
més difícil. Segons ell, les dificultats per comprar material no el
deixen entrenar tranquil.

Com és un dia de Jordi Madera?
A les 8.20 h em sona el despertador, m’aixeco i faig el meu esmorzar
típic: dues taronges amb dues torrades amb formatge i alguns fruits
secs. Després vaig cap a la zona d’entrenament, potser al polígon, al
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat o a les pujades de darrera de
casa. Faig unes dues hores o dues hores i mitja, com a molt, si tinc
tirada llarga. A la tarda faig la segona sessió. Faig sessió de pista si
tinc sèries o gimnàs per la tonificació muscular...
Ets molt disciplinat?
Sí perquè si vols estar al màxim nivell ho has de fer. Jo competeixo
amb gent que té més mobilitat que jo i ho tenen més fàcil. O gent
que ha nascut amb una discapacitat i han fet aquest esport des de
sempre. Jo vaig tenir l’accident amb 20 anys.
En aquest accident que comentes vas patir una lesió medul·lar
completa. Com canvia la teva vida?
En el meu cas sóc una mica especial. Hi ha gent que li costa superarho. Jo vaig patir un accident, però creia que tenia sort perquè estava
viu. Pensava molt en la meva mare, en el pes que era perdre un fill.
Vaig pensar: ara no tinc cames, però tinc braços. Em diuen que puc
fer una vida independent. Doncs vinga, cap endavant!
Quan decideixes que et dediques a l’esport?
Perquè quan sóc a l’hospital la meva prioritat era la salut i el meu
cos. Vaig pensar que havia d’estar fort i posar-me bé. Vaig fer un
manteniment una rehabilitació per ser autònom. Vaig començar a anar
a la piscina a nedar. Quan vaig estar a la Guttman em van ensenyar a
practicar esport. Jo sabia que hi havia un equip de bàsquet en cadira
de rodes aquí i vaig anar. Just el mateix dia em truca un company
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Com vas començar?
Vaig començar a fer carreres populars amb el club. El primer any
practicava per salut i per estar en colla. Per vaig començar a veure
que volia baixar de temps com tots els corredors. Si abans menjava
unes patates fregides, ara saps que has de cuidar l’alimentació.
Comences a competir amb altres corredors...
Com acabes a l’esport d’elit?
El segon any tota la colla anava a fer la Marató de Berlín. Jo em
vaig animar i allà a la sortida hi havia 60 o 70 corredors amb cadira
de rodes i per a mi això era un espectacle. No m’imaginava que hi
havia tanta gent practicant esport. Quan vaig arribar, vaig veure com
donaven els trofeus i vaig pensar: jo un dia vull ser allà! Jo sabia que
per ser allà tenia uns anys per fer-ho.
A l’Ajuntament vas signar un conveni amb Sorea per finançar una
nova cadira. És difícil ser esportista d’elit?
Abans la Federació Catalana t’ajudava a fer viatges,... Amb la crisi tot
això s’ha acabat. No tenim cap ajuda. Jo he anat a uns Jocs Olímpics,
torno a casa i és com si no haguessis fet res. Ara mateix l’esport
paralímpic està al mateix nivell que l’olímpic i no tenim una beca de
participació.
Deies que havies de aconseguir 5.000 euros abans de l’agost. Ho vas
aconseguir?
Sí, però estic tocat psicològicament perquè s’han implicat els meus
amics i família i això era el que no volia. Vaig tenir l’ajut de Sorea, vaig
afegir estalvis personals i la meva família i amics van voler ajudar.
Encara no la tinc. He d’anar a fàbrica, aprofito que a finals d’octubre
he d’anar a una marató a Japó per anar-hi.
Què t’ha aportat l’esport?
La meva manera de practicar de l’esport ve dels meus pares. Ells
són treballadors i m’han ensenyat que has de treballar molt per
viure. Això és bàsic en l’esport. Has d’entrenar i entrenar per tenir
resultats. Si ets constant i treballador, i sobretot humil, és una base
important. El fet de visitar molts països també m’ha ensenyat molt.
T’imagines sense competir? Tens una data al cap per deixar de ferho?
Jo penso que em cremaré. Hi ha gent que ho deixa perquè no pot
més, no hi ha ajuts... perquè no tenen motivació. No hi ha ajuts de
cap govern... al final acabes desmotivant-te. Jo sento que sóc el meu
propi super heroi, em dic a mi mateix: vinga Jordi, vinga Jordi! Jo ara
mateix he pagat una cadira, però necessito unes rodes de carboni
i els tubulars. Això val molt diners, les rodes són gairebé 2000
euros i 70 euros de cada tubular. Sento impotència. Porto anys a alt
nivell. No puc entrenar tranquil perquè he de pensar en el material
constantment.

[ espectacles ]
Monòleg d’humor

Espectacle d’ombres
xineses. Amimundi Teatre

Ds. 7 d’octubre
21 h Casal Cultural de Corró
d’Avall

Ds. 21 d’octubre
18 h Casal Cultural de Corró
d’Avall

Durada: 90 minuts
Preu: 9,50 i 8* euros
Recomanat a partir de 14
anys
PLANETA I – NEPTÚ PEYU. Un espectacle especial i espacial. La
paròdia i la crítica del comportament dels éssers humans vista des
del punt de vista més objectiu i allunyat que pot aportar algú com
un extraterrestre.
Text i interpretació: Peyu – Direcció: Joan Roura – Producció: MPC

Durada: 40 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 3 anys
EL PRÍNCEP GRANOTA. Descobrirem la rica vida d’un riu i que, a
vegades, els somnis es fan realitat i pot aparèixer una princesa de
veritat!
Guió i direcció: Kerstin von Porat – Actors: Kerstin von Porat i Emil
Gutiérrez

Teatre de pallasos

Teatre musical

Dv. 27 d’octubre
21 h Teatre Auditori de
Bellavista

Ds. 28 d’octubre
18 h Teatre Auditori de
Bellavista

Durada: 90 minuts
Preu: 14 i 11* euros
Per a tots públics

Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys

RHÜMIA – RHUM & CIA. Amb Rhum i Cia, un altre món possible, una
altre pista de circ més íntima, plena d’emocions absurdes i concretes,
imaginades i reals. Rhümia és un cant a la necessitat de riure i fer
riure per sobre totes les coses, que farà les delícies de petits i grans. El
riure, l’arma més poderosa de la felicitat, amagat sota un nas vermell.
Autoria: Rhum & Cia – Direcció: Martí Torras Mayneris – Interpretació:
Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez, Pep Pascual i Mauro Paganini

PELL DE LLARINTÉ, CUA DE TIRÉ. Una adaptació lliure que
combina la música, la dansa i el text, d’un conte tradicional
mandinga que dóna a conèixer l’imaginari d’aquesta tradició oral.
Autor: conte tradicional recollit per Koumera Diakhaby – Direcció:
Moisès Maicas – Interpretació: Núria Cuyàs, Malcom McCarthy,
Tamara Ndong, William Yazaki i Oumar Ngom

@lesfranqueses

ENTRADES. 12è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars + 5è Cicle Humor & Co.

Ajuntament de
les Franqueses

Organitza:

Venta d’entrades (*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, pensionistes,
aturats i menors de 25 anys)
• Anticipada: a partir del 19 de setembre, 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 de 10 a 14 h)
i a www.teatres.lesfranqueses.cat i a www.tictactiquet.com
Informació: 938 466 506 - www.lesfranqueses.cat
Teatre Auditori de Bellavista: C. d’Astúries, 1 – Tel. 938 405 782
Casal Cultural de Corró d’Avall: Av. de Santa Eulàlia, s/n – 930 138 191

Amb el suport de:
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[ agenda ]
01 diumenge

08 diumenge

18 dimecres

Germandat Corró d’Amunt 2017. Missa amb cant
dels goigs, dinar de Germanor i animació de tarda
12.30-19 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Preu 13€ (tot inclòs). Descomptes per a socis 10€
preu infantil (nens fins a 11 anys)
Més informació: veinscorro@gmail.com / 938 434
057

Pedalada l’Aventura és l’Aventura
9 h Parc de Mil pins
Pedalada Popular de BTT, amb dos formats 15
km i 40 km
Donació: 1€ que es destinarà al ‘Xiprer de
Granollers’
Org. Unió Ciclista Les Franqueses

Excursió cultural Gent Gran: Sagrada Família de
Barcelona
8 h Diferents punts de recollida (més informació
www.lesfranqueses.cat)
Preu: 21,20€ Places limitades

Xerrada: Valors Esportius
18 h Masia de Can Ribas (Centre de Recursos
Agraris)
A càrrec del psicòleg Pep Mari
Org. CE Llerona
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona

Homenatge a la Vellesa de Corró d’Amunt
12.30 h Missa solemne
14 h Dinar a les Antigues Escoles de Corró
d’Amunt
16.30 h Adaptació de l’obra de teatre “El venedor
de cacauets”, a càrrec del Grup de Teatre Boina
Confirmar assistència al dinar al tel. 670 325 206

14 dissabte
03 dimarts
Hora del conte nadons: ‘Bitxos’, a càrrec de Cia
Patawa
17.30 h Sala de lectura Centre Cultural Can
Ganduxer
Cal inscripció prèvia: 938 404 388

05 dijous
Espais de lectura. Amb el comentari de la
novel·la ‘Un cel de plom’ de Carme Martí.
18 h Biblioteca Municipal CCB
Projecte Nadó
Recollida d’aliments i material per a l’atenció i
cura d’infants fins a 2 anys
16.30 h Tallers
17.30 h Xocolatada
18.30 h Actuació musical pel grup Bufanúvols
Org. Àrea Polítiques Socials i Associació
Sociocultural Maná
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Homenatge a la nostra gent gran
9 h Casal d’Avis de Bellavista
Org. Associació de Veïns de Bellavista
Tarda de Jazz & Gospel
18 h Teatre Auditori de Bellavista
4€ per entrada a majors de 8 anys
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

15 diumenge

Fem un cafè i parlem dels nostres fills/es: com
acompanyar en la sexualitat als infants
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Places limitades
Inscripcions del 2 al 13 d’octubre, dm. i dj., de 10
a 13 h, al tel. 938 405 780 o a infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat
Col·l. Espai Nadó – Espai d’Infants
Dinar de Germanor de la Gent Gran de les
Franqueses
11 h Casal de la Gent Gran de les Franqueses

26 dijous
Hora del conte: ‘Animàlia, contes ferotges i altres
criatures’, a càrrec de Sherezade Bardaji.
17.30 h Biblioteca Municipal CCB
Ple ordinari municipal
20 h Sala de plens de l’Ajuntament
Sònia Mancebo

02 dilluns

19 dijous

Sortides de natura: Sot de l’Infern. Guiada per
l’Agustí Martinez
8-14 h Sortida de Can Ganduxer amb cotxes
particulars
Distància: 6,5 km Desnivell: 275 m
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

27 divendres

17 dimarts

IX Passatge del Terror de Corró d’Amunt. L’illa
dels pirates errants
19-01 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de Corró
d’Amunt
Entrada normal 6€; Hores concertades
(limitades) 10€ Venda anticipada

Excursió cultural Gent Gran: Sagrada Família de
Barcelona
8 h Diferents punts de recollida
Preu: 21,20€ Places limitades

Presentació del llibre: ‘Corazón de carne’ de
Dani Banegas
18.30 h Biblioteca Municipal CCB

“L’octubre,
molt suc i poc bruc’

28 dissabte
El Tast de la Mitja
10.30 h La Garriga
El recorregut tindrà una distància de 10 km, la
sortida serà des de la Garriga i passarà per les
Franqueses, Canovelles i la Garriga.
Org. La Mitja
Dia del Soci: Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de
Bellavista
11.45-14h Missa i dinar de l’Hermandad
Info: hdadrocierabellavista@hotmail.com
Cicle Musical Encicla’t: Concert Intercanvi a
càrrec del Cor Jove Amics de la Unió i el Cor Italià
Giovani Cantori
19 h Parròquia de Santa Maria de Llerona
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
amb la col·l. de la Parròquia de Sta. Maria de
Llerona
IX Passatge del Terror de Corró d’Amunt. L’illa
dels pirates errants
19-01 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de Corró
d’Amunt
Entrada normal 6€; Hores concertades
(limitades) 10€ Venda anticipada

30 dilluns
Festa de les golfes. DJ’s, activitats i rebuda del
nou curs
19 h Centre Cultural de Bellavista
Org. Centre Municipal de Joves
IX Passatge del Terror de Corró d’Amunt. L’illa
dels pirates errants
19-01 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de Corró
d’Amunt
Entrada normal 6€; Hores concertades
(limitades) 10€ Venda anticipada

SETMANA CULTURAL
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE LES
FRANQUESES
Casal de la Gent Gran de Corró d’Avall
Dl. 2 d’octubre
10 h Campionat de Petanca
17.30 h Representació obra de Teatre
Dm. 3 d’octubre
10.30 h Campionat de dòmino
16.30 h Ballada de Sardanes, a càrrec dels
alumnes del Casal de Gent Gran de les
Franqueses
17.30 h Actuació musical
Dc. 4 d’octubre
10.30 h Lliurament de premis per a tots els
participants dels campionats i esmorzar amb
botifarrada.
17.30 h Cantada d’havaneres, a càrrec del grup
‘Nus Mariner’, rom cremat i xurros per a tothom
Dj. 5 d’octubre
16.30-17.30 h Exhibició de Ball en Línia, a càrrec
dels usuaris/ies del Casal de les Franqueses.
17.30-19 h Escoltem un monòleg
Dv. 6 d’octubre
14 h Dinar de Germanor
17.30 h Actuació de la Coral de les Franqueses
Ds. 7 d’octubre
16.30 h Ball, música en viu
18 h Ball de Gitanes
Dg. 8 d’octubre
17 h Actuació grup de Gospel
18 h Desfilada de vestits de paper amb la
participació de diversos casals
Fi de Festa
Org. Casal Gent Gran les Franqueses

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Dg. 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro/viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

ARTEMISIA Art & Tendències
Fins al 28 d’octubre de 2017
Exposició i photobook ‘Small inner landscapes’
de l’artista Guillermo De Angelis
Activitats paral·leles octubre:
Ds. 7 Visita guiada per l’artista. Entrada lliure,
aforament limitat.
11 h Entrada lliure, aforament limitat.

Ds. 14 Workshop de fotografia artística en
blanc i negre impartit per Guillermo De Angelis
10-19.30 h Aforament limitat, imprescindible
reserva prèvia de la plaça.
Informació: 617 231 023 / cristina@
artemisiacultura.com

ACTIVITATS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-i-de-lleure
CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
Obert de setembre a juny (a partir de 12 anys)
Sala Esfera (a partir de les 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 populars, 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)
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Centres municipals de joves
Excursió Can Martinet
7 d’octubre de 9 a 17 h, Aiguafreda
Sortida d’excursionisme 12 € inscrits / 15€ no
inscrits
ESPAI ZERO, espai jove
Espai de trobada: Rodajocs, bookcrossing
De dl. a dv. de 16 a 19 h
Activitats programades i tallers
Dm., dj i dv. (segons programació)
Més informació i inscripcions:
pij.franqueses@lesfranqueses.cat / 938 404 624

FORMACIÓ PER ENTITATS Nous apunts sobre
nocions bàsiques comptables, laborals i fiscals
Adreçada a entitats de Cultura, Educació,
Infància i Joventut
Dj. 19 i 26 d’octubre Centre Cultural de
Bellavista
Inscripcions: per telèfon o e’mail del 2 al 13
d’octubre, dimarts i dijous de 10 a 13h al telèfon:
938 405 780 o al correu: infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat
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XERRADA-TALLER: Com parlem, escoltem i
sentim a casa? I fora de casa?
Dies 2 i 9 de novembre Centre Cultural de
Bellavista
Consta de dues sessions on s’oferiran recursos
pràctics per a la millor comunicació i resolució
de conflictes en família
A càrrec del terapeuta en processos de
canvi personal i teràpia familiar Jordi Serra
i Garcia, especialista en gestió de conflictes i
comunicació.
Inscripció prèvia: Empadronats del 16 al 20
d’octubre / Empadronats i no empadronats del
23 al 27 d’octubre
On line: http://lesfranqueses.org/PMCEIJ/
formaciofamilies o dimarts i dijous de 10 a 13 h
al telèfon 938 405 780

COLÒNIES CASAL INFANTIL MUNICIPAL
Cal Ganxo (Garraf)
Del 28 al 29 d’octubre
Preu 50€ inscrits / 60€ no inscrits Inscripció
oberta
Casals Infantils Municipals: 938 405 781

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI

Obert de setembre a juny (per a infants de 3 a
11 anys)
Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses,
cançons, xanques, excursions, festes populars,
convivències, etc.
De dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h
Dl., dc.,dv i ds. al Centre Cultural de Bellavista
Dt., dj., dv i ds. al Centre Cultural Can
Ganduxer
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938
466 506 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@
lesfranqueses.cat
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals infantils municipals
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ACTIVITATS ENEI
• Espai familiar d’anglès en família. Tallers
d’anglès en família per aprendre llengua a
partir del joc, l’art i l’experiència vivencial.
Dl. i dm. de 17 a 19 h i dc. i dv. de 17 a 18
h, Centre Cultural de Bellavista / Escola
Bellavista-Joan Camps.
• Biodansa. Les famílies participen d’aquest
aprenentatge, reforçant els vincles
afectius i facilitant noves formes de
relacionar-se.
Dm. de 17.15 a 18.15 h, al Centre Cultural
de Bellavista.
• Ioga amb nadons. Vine a fer ioga amb el
teu nadó. Un espai on trobar-vos i on
compartir sobre criança.
Dv. de 16 a 17 h, al Centre Cultural de
Bellavista.
• Ioga embarassades. Un espai de connexió
amb tu i el teu nadó. Viu l’embaràs de
forma confiada, plena i conscient.
Dv. de 17 a 18 h, Centre Cultural de
Bellavista.
• Taller de biodansa amb nadons. 6 sessions.
Un espai de trobada afectiva entre pares i
fills (de 3 a 6 anys) a través de la musica i
el moviment, les emocions i el grup.
Ds. 7 i 21 d’octubre, 4 i 18 de novembre
i 16 de desembre, Centre Cultural de
Bellavista.
• Trobades, xerrades i activitats familiars.
Adreçat a famílies amb infants de 0 a 6
anys i dones embarassades.
Dj. 5 d’octubre, de 17.30 a 19 h, al gimnàs
de l’Escola Bellavista-Joan Camps.
Rotllana: Parlem de... l’adaptació dels
nostres infants a l’escola, canvis en el
seu comportament per a la separació i
retrobament d’amics.
Dj. 19 d’octubre, de 17.30 a 19 h, al gimnàs
de l’Escola Bellavista-Joan Camps.
Juguem a... espai de jocs per infants de 0
a 6 anys.
Dj. 26 d’octubre, de 17.30 a 19 h, al gimnàs
de l’Escola Bellavista-Joan Camps.
Xerrada: Alimenta les teves defenses
i planta cara al fred, a càrrec de
Sandra Rosana Ramón, mare i dietistanutricionista.

• La Llavor
Espai familiar d’educació viva i activa a la
natura
Matins, a l’Aula d’Entorn Rural Capuxí
Informació: la llavor.lesfranqueses@gmail.com
Informació i inscripcions:lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó - Espai Infant

PARRÒQUIA SANT FRANCESC D’ASSIS DE
BELLAVISTA
4 d’octubre:
20 h Reunió pares de catequesis a la parròquia
7 d’octubre, Jornada Mundial pel Treball
decent
Acte als locals parroquials
8 d’octubre, Festa de Sant Francesc
11 h Missa
14 h Dinar i sobretaula festiva
17 d’octubre, Inici del curs de catequesis

CURSOS I
TALLERS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos
CURSOS DE FORMACIÓ A BELLAVISTA
De setembre a juny Centre de Formació
d’Adults de Bellavista
Anglès 1, 2 i 3, Català 1 i 2, Castellà 1 i 2,
Informàtica Inicial i I, Preparació proves
d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior,
Aprendre a llegir i escriure i molt més.
Titulacions oficials
Inscripcions i informació:938 402 653 / www.
cfabellavista.org

CURSOS DE LA CÍVICA
• Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre cos
mitjançant l’exercici i es centra en la postura
dels nostres músculs.
Dm. de 19.30 a 20.20 h / de 20.30 a 21.30 h
Dj. de 18.30 a 19.30 h / de 19.30 a 20.30 h
• Tai-Txi. Art de la meditació en moviment per
conèixer el nostre cos.
Dl. de 20 a 21 h
• Coral Xeremella. Cant coral adreçat a adults
amb ganes de cantar i compartir música.
Dj. de 21.15 a 22.50 h

“Octubre
“Setembre
finit, fruiter,
mor la
mosca
alegre
i el mosquit”
i fester”

• Taller de costura. Activitat adreçada a joves
i adults
Dl. de 17 a 19 h
• Taller de dibuix i pintura. Taller pràctic per
a tots els nivells.
Dj. de 16 a 18 h
• Taller de creació artística per a nens.
Classes teòriques i pràctiques.
Dl. de 17.30 a 19 h
• Civiclub de lectura per adults. Activitat
adreçada a joves i adults.
Dc. de 15.15 a 16.15 h El segon dimecres de
cada mes
• Taller de tècniques pictòriques. Buscarem
de cada tècnica efectes diversos.
Dm. de 10 a 12 h
• Taller de dibuix de còmics. Adreçat a joves
entre 10 i 18 anys.
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

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
A les Antigues Escoles
• Curs de cant coral (del 3 al 24 d’octubre)
Dm., de 20.30 a 22 h, amb Marc Tost (637 908
597)
• Curs de costura per a tots els nivells (del 6
al 20 d’octubre)
Dv., de 17 a 19 h, amb Maria Rodríguez (662
055 360)
• Curs de pintura
Dl. i dj., de 17 a 19 h, amb Elisa Martínez (630
714 344)
• Curs de Tai-Txi (del 3 al 24 d’octubre)
Dm., de 19 a 20 h, amb Marc Ricart (638 056
983)
Més informació a veinscorro@gmail.com
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

CURS DE SARDANES
Activitat gratuïta de tres nivells: principiants,
manteniment i repartiment
Dj. 5, 19 i 26 d’octubre, de 17.30 a 18.30 h
Casal Cultural de Corró d’Avall
Dv. 6, 13, 20 i 27 d’octubre de 17.30 a 18.30 h
Centre Cultural de Bellavista
Org. Sardanistes Franquesins

CURS DE PHOTOSHOP
17-20 h Centre Cultural de Bellavista
Dies 3, 5, 10, 17,19, 24, 26 i 31 d’octubre
Cal inscripció prèvia 938 404 388 Gratuït
Org. Biblioteca Municipal

es demana compromís en l’assaig setmanal i
predisposició per passar-ho molt bé.
Informació: corcamins@gmail.com o 666 693
066 Daniel Pérez
Us hi esperem!

CURSOS DE FORMACIÓ DE L’ÀREA DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Formació per l’ocupació:
- Del 2 d’octubre al 15 de novembre de 2017
CP Dinamització d’activitats en el lleure
educatiu infantil i juvenil: de dilluns a
divendres de 9.15 a 14.15 h
- Del 16 d’octubre al 20 de novembre de 2017
SAP Business One: dilluns i dimecres de 9.15
a 12.15 h
- El 11 d’octubre de 2017 Les Xarxes socials
en la recerca de feina: Facebook de 9.15-13.15
h
- El 26 d’octubre de 2017 Les Xarxes socials en
la recerca de feina: Linkedin de 09:15 -13:15 h
- Del 07 de novembre al 12 de desembre de
2017 Informàtica bàsica: dimarts i dijous de
9.30 a 11.30 h
Tallers per a emprenedors:
- Del 5 d’octubre de 2017 REEMPRESA:
aprofita l’oportunitat d’un negoci en
funcionament de 9:30 a 11:30
- Els dies 16, 19, 23 i 26 d’octubre de 2017
Taller d’habilitats emprenedores i de gestió
de 9:30 a 13:30
- Els dies 22, 27, 29 de novembre i 4,11 de
desembre de 2017 Com crear una botiga
virtual de 9:30-13:30
Inscripcions i informació: Can Ribas-Centre
de Recursos Agraris, de dilluns a divendres,
de 8.30 a 14 h, i dimarts i dijous, de 16 a
18 h al tel. 938 443 040 o a dinamitzacio@
lesfranqueses.cat

ELS PASTORETS 2017-2018

COR CAMINS

Volem ampliar el cor i estem cercant tenors
i baixos!
Homes de les Franqueses i comarca, animeuvos! No cal tenir coneixements musicals,

Aquest any se celebra el 20è aniversari del
Pessebre Vivent de Corró d’Avall i l’entitat vol
realitzar un recull de imatges de la història
d’aquesta activitat per tal de celebrar-ho.
Si teniu fotografies podeu enviar-les a
agsantaeulalia@gmail.com
Si voleu participar fent de figurant o personatge
del pessebre, podeu escriure al mateix correu o
adreçar-vos a la parròquia.
Org. Agrupació Santa Eulàlia de Corró d’Avall

ELS PASTORETS 2017-2018

Tothom que estigui interessat a participar en
Els Pastorets del proper Nadal, ja sigui com
a actor/actriu, col·laboradora/a, tècnic/a,
responsables de vestuari, etc. pot trucar al
647 422 644 o escriure un correu electrònic a
elcoverolteatre@gmail.com
Org. Grup de Teatre El Coverol

L’agenda queda subjecta
a possibles canvis.
www.lesfranqueses.cat
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[ grups polítics ]
Ferran Jiménez
Portaveu del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates
DES QUE ES VA COMENÇAR A GESTAR LA IDEA de poder-nos manifestar com a poble mitjançant un referèndum, els nostres partits (PDCAT-Demòcrates) sempre s’han declarat obertament a favor del SÍ. Ara la lluita ja no és defensar la nostra tendència política, sinó el que és molt més important:
la democràcia. En els últims dies hem vist com ens han enviat forces de seguretat espanyoles a casa nostra amb la intenció de coartar la nostra
llibertat. I el que és molt més greu: hem vist detencions de representants de la Generalitat que han vetllat perquè tothom pugui expressar, mitjançant
les urnes, el futur del nostre país. Ho hem vist també a les Franqueses amb la detenció de Josep Maria Jové. Vam ser molts els que ens vam manifestar davant de casa seva amb clavells a la mà perquè aquesta és la nostra revolució. De fet, el nostre alcalde, Francesc Colomé, està esperant rebre
una citació per declarar a Fiscalia, i ha hagut de denunciar amenaces arran de la signatura del Decret per donar suport al referèndum. No només ens
han volgut impedir accedir a les urnes, la màxima expressió de la democràcia, sinó que finalment s’han atrevit a fer el que crèiem impossible, aplicar
l’article 155 de la Constitució Espanyola i treure’ns l’Autonomia. No sabem fins a on estan disposats a arribar, però ens hem de mantenir més ferms
que mai per defensar els nostres drets. Ara és l’hora de decidir el nostre futur i mantenir-nos units perquè el govern de la Generalitat representa la
majoria del poble català i executa el que la seva ciutadania li està demanant. Mantinguem la calma, la serenor, els clavells a la mà perquè serà així
com aconseguirem la nostra llibertat. La seva repressió serà el nostre al·licient per continuar defensant els nostres drets. Endavant!

Àlex Vega
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa [ILFC-E]
EN DEFENSA DE LA GESTIÓ PÚBLICA. Molts cops hem escoltat al ple als partits del govern defensant la gestió privada i lloant els seus suposats avantatges. Però analitzem un cas de gestió d’un equipament públic del poble per part d’una empresa privada que ostenta una concessió: El
complex esportiu municipal. L’empresa gestora, SEAE, es troba des de fa mesos en situació de concurs de creditors, després d’anys de pagament
dificultós del cànon al qual estava obligada (amb repetits advertiments del nostre grup), ara mateix encara deu uns dos anys del mateix amb una
xifra que segurament superarà el mig milió d’euros, diners que difícilment rebrà l’Ajuntament. Per sort la situació encara no afecta els treballadors
i treballadores. Però desconeixem encara l’estat de l’equipament, el manteniment, les inversions realitzades i l’estat en què quedarà l’equipament.
Sorpresa, davant d’aquesta situació que justifica una més que raonada rescissió de la concessió el govern l’ha mantingut, esperant possiblement
un miracle per cobrar el cànon pendent. Però aquí no finalitza la nostra preocupació, el govern manifesta que segurament optarà per tornar a externalitzar l’equipament (tranquils ara diran que tenen major control o que ho faran millor). Nosaltres ho tenim clar: Gestió pública directa, mitjançant la remunicipalització, protegint els drets dels treballadors i treballadores. La gestió eficient s’ha d’aconseguir mitjançant bons professionals
i una alta exigència a l’administració pública, evitant que els beneficis recaiguin en mans d’uns pocs i es retornin en benefici de tota la ciutadania.
Contacte: info@lesfranquesesimagina.org

José A. Aguilera
Regidor del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
[PSC-CP]
VOTAR SENSE GARANTIES, QUE NO COMPTIN AMB NOSALTRES! L’1 d’octubre el govern català ha convocat un referèndum sobre la independència, fora de la llei i sense garanties democràtiques. Son molts i moltes que hem decidit no participar-hi i aquestes són les nostres
raons: Aquest simulacre de referèndum, unilateral i il·legal, pot dividir la societat catalana sense resoldre cap problema. Una llei aprovada
amb presses, a poques setmanes de la celebració del referèndum, no pot ser l’instrument per prendre una decisió tan important. El simulacre de referèndum no serà efectiu ni vinculant, ni tindrà prou garanties democràtiques, no és un referèndum legal. No té cap garantia democràtica, nosaltres volem renovar l’acord de la Constitució de 1978, enfortir l’autonomia de Catalunya, millorar el seu finançament i reconèixer
el caràcter plurinacional d’Espanya en el marc d’un Estat federal. Els i les socialistes volem votar de veritat, respectant la llei i amb plenes
garanties democràtiques, fer un esforç de negociació i pacte. Insistirem davant dels governs de Catalunya i d’Espanya, i les forces polítiques
que els donen suport, que aquest ambient de confrontació no ens porta enlloc. Seguir per aquest camí ens porta a trobar més problemes que
no pas solucions. La convocatòria de l’1 d’octubre és en favor de la independència que només serveix als interessos dels i de les independentistes. Amb nosaltres que no hi comptin!!!
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC-AM)
“NO TENIM POR”. Aquest és el primer butlletí que teniu a les mans des dels atacs terroristes de l’agost. Els fets són coneguts. Des del
primer moment les actuacions de comerciants i vianants, dels serveis d’emergències, dels centres sanitaris, de les policies locals i dels
mossos van salvar vides a La Rambla, a Cambrils, a urgències i als quiròfans. I Barcelona va ser el centre informatiu del món. Els mitjans
internacionals, en poques hores, van passar de parlar d’un atemptat a Espanya a un a Catalunya. Les seves referències només eren per
a l’eficient actuació de la policia catalana i la col·laboració de la població per ajudar, primer l’atenció als ferits i familiars i després a la
localització dels terroristes fugits. Malgrat ser tractats per l’estat espanyol com una policia i una terra de segona divisió. Per damunt d’això,
en tot moment, la reacció de la pràctica totalitat de la nostra societat. Els catalans no som una raça. Som una nació fruït de més de 2.700
anys de sumes. Com a comerciants, conqueridors o immigrants, grecs, romans, visigots, francs, sarraïns, jueus, i en els darrers segles
gent vinguda de tots els punts de la península i més recentment també d’Àfrica, Àsia i l’Amèrica llatina han fet d’aquesta la seva terra i de
Catalunya el país que avui tenim. Sense partits xenòfobs representatius. I aquesta nació (i totes les races, cultures i religions que en formem
part) ha manifestat de forma contundent amb la convivència del dia a dia, i amb actes petits i grans, locals i nacionals el seu posicionament
al costat de la pau, la condemna a qualsevol violència, i la ferma voluntat de tirar endavant. “NO TENIM POR”.

Francesc Torné
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)
EL CAS MERCADONA, UN EXPEDIENT SENSE RESOLDRE
L’expedient que es va tramitar per l’activitat del supermercat Mercadona, al polígon industrial de Bellavista, va ser recorregut per diferents
grups polítics que estaven en el govern municipal, els quals van acudir a la justícia, a la Fiscalia de Barcelona, perquè consideraven que
s’havien comès irregularitats. Recordem que en aquesta ubicació no es podien concedir activitats d’aquest tipus. El tribunal va fallar que
l’esmentat expedient no s’hauria d’haver concedit i, per tant, els informes pertinents que van permetre atorgar la llicència es van falsejar.
Això va comportar que dos alts funcionaris de l’Ajuntament de les Franqueses fossis inhabilitats per informes incorrectes.
Més de deu anys després, el govern municipal ha tramès unes modificacions del Pla General d’Ordenació i d’altres normatives per poder
concedir la llicència d’activitats i d’obres que el Tribunal de Granollers va declarar il·legal. Un fet bastant incomprensible, ja que els mateixos
que posen una denúncia de la concessió de la llicència d’activitats i d’obres, posteriorment canvien les normes perquè es pugui aprovar i
legalitzar allò que incorrectament s’havia atorgat. És bastant incomprensible tot el que hem viscut fins ara, si a més tenim en compte que
no s’ha dit la veritat sobre aquesta qüestió i que la decisió del Tribunal sobre la llicència s’ha de complir encara que posteriorment es vulgui
arreglar d’alguna manera, ja que sinó, no s’està complint la legalitat vigent.

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)
LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA / POLÍTICA. En la Roma antigua existían unas personas llamadas “pregoneros”, que eran los que se encargaban
de dar las noticias, tal y como lo hacen hoy en día los informativos en la tele. La diferencia es que ellos lo hacían “a grito pelao” para informar
a la mayor cantidad de gente del pueblo posible y la segunda diferencia es que estaban abiertamente contratados por el gobierno y de esta
forma podían manipular la voluntad de un pueblo vulnerable, tal y como era el de los romanos. A día de hoy nos gustaría preguntar si los
medios informativos (tele, radio, prensa, etc.) son objetivos y neutrales, -tal y como debería ser-, o si por el contrario existe una manipulación
mediática que hace que la gente piense lo que ellos desean que pensemos? Pues lamentablemente esta es una práctica que está presente en
el día a día de todos. Cada vez que estamos leyendo un periódico, viendo las noticias en la tele o en Internet, tengamos la seguridad de que en
un 90% de casos estamos siendo manipulados. Por mucho que digamos que no es así y que somos dueños de nuestras tendencias sociales,
políticas, religiosas, etc. y de todos nuestros pensamientos, irremediablemente llegamos a la conclusión de que los medios informativos
tienen más poder de lo que podamos llegar a imaginar. Por todo esto, nos encantaría que cada persona llegue al punto en que se cuestione
si le están manipulando, si es dueño de sus pensamientos o si se está dejando convencer de lo que los demás quieren que piense. El día que
tengamos un pensamiento verdaderamente propio, entonces ese día sí que podremos decir que somos libres!!!
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