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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
2

Ajuntament de les
Franqueses

@lesfranqueses

Ajuntament de les
Canal les Franqueses
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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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]

PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA. Aquest
any és l’últim any del projecte de Pla de
Barris que ha transformat Bellavista.
Realment aquesta no és una bona noticia pel municipi. Des que es va posar en
marxa s’han fet millores importants que
han canviat el barri fent un pas endavant
en la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i no només amb “totxo” sinó sobretot
amb cohesió social.
L’objectiu de Pla de Barris és la millora de Bellavista en tot els àmbits, des
del cultural fins al social passant per
l’urbanístic. Un dels projectes més importants és la rehabilitació dels edificis
antics. En aquests moments ja s’han
atorgat els ajuts per rehabilitar sis edificis i s’inverteixen més de 200.000 euros
per millorar els habitatges, que podem
sumar als 500.000 que s’han invertit en les tres convocatòries anteriors. Aquestes inversions són prioritàries per nosaltres perquè no només milloren l’aspecte estètic de la zona,
sinó la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Bellavista. En aquest sentit, també cal destacar
el Servei de Suport, Assessorament i Mediació que ha començat a Pla de Barris, però que
l’èxit que ha tingut per resoldre temes de veïnatge ens ha empès a oferir-lo a tot el municipi.
Pla de Barris també ens ha permès contractar plans d’ocupació. Al llarg de 2017, un total de
28 persones han pogut gaudir d’aquesta mesura d’inserció laboral amb la contractació de
4 tècnics, 6 agents cívics i 18 peons, que s’afegeixen als mes de 20 que contractarem l’any
2018 i als més de 100 que ja hem contractat de 2012 a 2016. I és que reduir la taxa d’atur en
el nostre municipi és una de les nostres prioritats i treballem en aquest camí.
La participació, comptar amb el vostre paper alhora de prendre decisions sobre com
volem viure als nostres carrers, també és important per nosaltres. Des de Pla de Barris
també hem engegat processos de participació. Ja hem decidit entre tots com volem la plaça
de l’Esbarjo i ara treballem perquè decidiu si canviem la ubicació del mercat dels dimecres.
Considero que totes aquestes accions que he esmentat han estat molt positives per Bellavista i, per tant, per les Franqueses. Ens han acusat de promoure una política basada en
la urbanització i l’obra pública. I és clar que hem fet obra pública, hem dut a terme accions necessàries de millora, la remodelació de la plaça Espanya, la construcció de l’edifici
municipal “Bellavista Activa”, Els ascensors del carrer Aragó, l’obertura a la ciutadania de
l’aparcament de Renfe i per aquest 2018 tenim previst l’execució de la segona i tercera fase
de la remodelació de l’illa del carrer Rosselló, els vestidors del camp de futbol7, la remodelació de la plaça de l’esbarjo, i la construcció d’un pont per a vianants i bicicletes que connectarà el carrer Aragó amb la zona esportiva de Corró d’Avall (i esperem que properament
us puguem anunciar una molt bona noticia relacionada amb la nostra gent gran). Lamentem
que Pla de Barris finalitzi aquest any, però també ens encoratgem a continuar la nostra tasca de servei a Bellavista i a la resta del municipi.

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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[ actualitat ]
Canvis en l’organització municipal
Germán López ha deixat el càrrec com a regidor en el ple de gener
i Èlia Montagud prendrà el relleu

E

l ple de gener ha portat més canvis en l’organització municipal.
Germán López ha deixat el seu càrrec com regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFCE) per motius professionals. Segons ha explicat López en la
sessió plenària, “engego un nou projecte professional. Ara ha arribat
el moment de plegar perquè no m’hi podria dedicar”. Tots els partits
amb representació municipal han coincidit a lloar la seva decisió per
ser conseqüent amb les responsabilitats com a representant polític i
agrair-li la seva tasca durant aquest temps com a regidor a l’oposició.
Durant el ple municipal de gener, l’alcalde de les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé, li ha fet entrega d’un record institucional per
agrair-li el temps de dedicació a la corporació. El relleu de Germán
López el prendrà Èlia Montagut, que és veïna de Marata. Élia Montagut
(Granollers, 1959) és biòloga i graduada en Geografia i Ordenació del
Territori.
Aquest no és l’únic canvi que hi ha hagut en els últims mesos. Martha Esperanza Ilona Edel també ha pres possessió com a regidora del
Partit Popular després de la renúncia de Javier Álvarez provocada per
la demanda del seu partit de trencar el pacte de govern com a conseqüència del compromís de l’alcalde, Francesc Colomé, amb la Llei del
Referèndum i el Decret de convocatòria de l’1 d’octubre. Fins aleshores
l’equip de govern estava format per PDeCAT-Demòcrates, el Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) i el Partit
Popular. Per tant, en aquests moments és regidora a l’oposició. Martha
Esperanza Ilona Edel (Bogotà, Colòmbia, 1959) és llicenciada en idiomes.
La regidoria de Dinamització Econòmica, que fins ara portava Javier Álvarez, l’ocupa Moisés Torres (PDeCAT-Demòcrates), que ha augmentat la seva dedicació fins al 85% compartint aquesta regidoria amb
Obres i Serveis. A més, Torres s’ha incorporat com a vocal del Consell
de Poble de Llerona, substituint a Jordi Ganduxé, que ara és president
del Consell de Poble de Corró d’Amunt.
Tots aquests canvis també han provocat altre modificacions en el
cartipàs municipal. A partir d’ara, la regidora de Cultura i Infància i Joventut, Marina Ginestí, és 5a tinenta d’alcalde.

Jordi Ganduxé

4

Marina Ginestí

Moment de la renúncia de Germán López.

Ple ordinari del mes de gener.

Moisés Torres

Martha Edel
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Obert el període per optar a la tarifació
social
Fins al 28 de febrer, els franquesins poden acollir-se als
descomptes en els serveis esportius municipals

P

er segon any consecutiu els ciutadans de les Franqueses poden acollir-se a determinats descomptes en els serveis municipals, els quals podran arribar fins al 60 per cent.
El Ple Municipal del mes de desembre va aprovar de manera definitiva, juntament amb la resta d’ordenances fiscals per a
l’exercici del 2018, la tarifació social que permet aplicar descomptes
a determinats serveis esportius. Aquest 2018 els franquesins i les
franquesines també poden acollir-se aquest sistema en els serveis
de l’escola de Música, les llars d’infants i Can Font-Centre d’Art i
Noves Tecnologies.
Podran acollir-se a aquests descomptes els menors de 18 anys que
disposen de menys capacitat econòmica familiar, la qual es fixarà tenint
en compte la renda per unitat familiar per sota la mitjana, que no es tingui més d’un habitatge, i que aquest habitatge disposi d’un valor cadastral no superior als 100.000 euros. Per a gaudir d’aquests descomptes
també serà necessari estar empadronat a les Franqueses.
El període de sol·licituds per acollir-se a la tarifació social en
els serveis esportius municipals finalitzarà el 28 de febrer. Les sollicituds es podran gestionar al Servei d’Atenció a la Ciutadania de
l’Ajuntament o al Servei d’Atenció a la Ciutadania de Bellavista Activa.
Requisits per tal d’acollir-se al sistema de tarifació social
1. S’estableix un marc general de beneficis fiscals per raó de la capacitat econòmica dels contribuents, que serà d’aplicació a les taxes i
preus públics que ho recullin de forma expressa en el seu redactat.
2. El límit de les bonificacions en el pagament, que s’expressen en
el quadre següent, podrà ser aplicat a aquells contribuents que,
d’acord amb les dades fiscals disponibles en el moment de la sollicitud, hagin obtingut uns ingressos anuals, iguals o inferiors als
que s’expressen en l’esmentat quadre, en relació amb les persones
residents en el seu habitatge (*veure taula Renda Familiar).

Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:
a) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el
contribuent o un dels residents posseeixin una plaça d’aparcament

*RENDA FAMILIAR
Membres
unitat
familiar

Menor o
igual a

De – a

De – a

De – a

Fins a 2

10.000

10.001–
14.000

14.001–
17.000

17.001–
20.000

3

12.000

12.00116.000

16.001–
20.000

20.001–
24.000

4 o més

15.000

15.00119000

19.001–
24.000

24.001–
29.000

Reducció

60%

45%

30%

20%
Taula Renda Familiar

i un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència
judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del
qual en té l’ús per sentència. El valor cadastral de l’habitatge no pot
superar els 100.000 euros.
3. Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions
els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud a l’Ajuntament,
el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a
l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició formulada, a
partir dels nivells de renda obtinguts del sol·licitant i les persones
residents en el seu habitatge.
4. El termini de sol·licituds vindrà regulat en cada ordenança fiscal, i
tindrà caràcter obligatori pels contribuents.
5. Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin empadronats a data de primer de gener en el municipi
de Les Franqueses del Vallès.
6. Les ordenances que apliquin aquest règim podran establir en el
seu redactat els aspectes formals que permetin l’adequació del
mateix a les tarifes i preus que tinguin regulats.
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[ actualitat ]
Decidim el futur del mercat de Bellavista
Les Franqueses obre un procés participatiu per debatre l’ubicació
del mercat de dimecres

J

a fa més de 45 anys, des del 1972, que cada dimecres les parades del mercat es planten al carrer Aragó de Bellavista. Els dies
de mercat són un anar i venir de compradors que ajuden a revitalitzar també el comerç de la zona més propera a les parades.
Bellavista ha guanyat durant els darrers anys molts carrers i places
com a espais comunitaris i de passeig, espais que ara, a diferència de
fa uns anys, també podrien acollir el mercat. Per això des de l’Àrea de
participació i Relacions Institucionals s’està treballant per posar a debat la ubicació d’aquest espai setmanal.
Durant les primeres setmanes d’aquest 2018 les àrees de Dinamització Econòmica, d’Obres i Servei i de Seguretat ciutadana han estat
treballant un informe sobre la necessitat, els avantatges i els inconvenients d’un possible canvi d’ubicació. Paral.lelament, també s’han
mantingut trobades amb comerciants, paradistes i veïns de Bellavista
per parlar-ne. D’aquestes reunions en sortirà un informe amb possibles alternatives a la situació actual del mercat de dimecres que, durant aquest de febrer, serà analitzat i debatut per l’àrea de Participació
Ciutadana i per l’Equip de Govern Municipal.
El mes de març s’iniciarà el procés de selecció de la ubicació que
es realitzarà a través d’un procés participatiu. La informació resultant
d’aquest procés per al mercat de Bellavista es publicaran al web i al butlletí municipal. Com en altres processos similars, les votacions seran

Parades del mercat de Bellavista.

presencials amb urnes a diversos comerços, equipaments i al mateix
mercat i telemàtiques en ordinadors situats al Servei d’Atenció al Ciutadà de Corró d’Avall i de Bellavista o a través de la pàgina de l’Ajuntament.
Un cop tancat el període de votacions es recolliran els resultats i es
faran extensius als veïns i a les veïnes del municipi. Uns resultats que
poden mantenir el mercat de dimecres de Bellavista al carrer Aragó
com fins ara o donar-li una ubicació alternativa a l’actual.

Entra al web per participar
L’Ajuntament obre els canals de participació per a l’elaboració del reglament

E

l procés de creació del nou Reglament de Participació de les
Franqueses neix amb la voluntat d’encabir les opinions i les
idees de tots. Per tal d’aconseguir una comunicació efectiva i
real amb tots els agents de la societat franquesina és necessari crear mecanismes de comunicació bidireccional entre l’Ajuntament, principal responsable i coordinador de la creació del reglament, i les persones interessades en participar activament d’aquest
procés.
Durant les darreres setmanes s’han iniciat els primers passos
per l’elaboració del reglament, d’una banda a nivell intern s’han iniciat els debats amb els tècnics de l’Ajuntament, de manera transversal i amb totes les àrees i d’una altra s’ha posat en marxa el primer mecanisme participatiu per a la ciutadania.
En la secció de processos participatius del web de l’Ajuntament
s’ha creat un formulari per a que tots aquells que estigueu interessats en rebre informació i participar de manera directa en el Reglament de Participació us doneu d’alta i hi aporteu les primeres idees.
La manera de participar és a través de l’enllaç www.lesfranqueses.
cat/seu_electronica/processos-participatius/reglament-participa-
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Si vols participar entra al web i clica aquesta imatge.

cio-ciutadana o accedint-hi directament des del baner inferior de la
portada del web “Reglament de Participació”.
Les propostes i les participacions seran recollides per al debat
ciutadà, previ a la redacció del reglament, que es durà a terme durant la primavera.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les Franqueses tanca l’any 2017 amb
dades d’atur a la baixa

L

a xifra d’atur registrada a les Franqueses del Vallès continua a
la baixa. Segons les dades de l’Observatori del Mercat de Treball
del Vallès Oriental, l’any 2017 s’ha tancat amb 1.107 persones
registrades, mentre que el desembre de 2016 n’hi havia 1.264.
Les dades encara són més positives si tenim en compte que el mes de
març de 2013, per exemple, amb una població de poc més de 19.400
habitants, hi havia 1.900 ciutadans del municipi en situació d’atur. En
aquests moments, la població és de gairebé 20.000. Per tant, les dades
d’atur van a la baixa en una població creixent.
Tenint en compte un període de crisi que ha castigat durament molts
sectors, l’Ajuntament de les Franqueses ja fa anys que ha posat en marxa polítiques socials i econòmiques per orientar i donar eines a les persones amb dificultats per trobar feina. En aquest sentit, des de l’àrea de
Dinamització Econòmica s’han desplegat mesures destinades a millorar la
inserció laboral. En concret, durant aquest 2017 s’han gestionat 182 ofertes
laborals. A més, s’ha continuat amb la contractació de plans d’ocupació (17
en total, de perfils diferents) i el projecte Pla de Barris ha permès la contractació de 4 tècnics, 6 agents cívics i 18 peons també com a plans d’ocupació.
Cal tenir en compte també el programa de formació que es promou des de
l’Ajuntament com a element clau per inserir-se en el món laboral.

Dinamització Econòmica també esdevé un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE). Això vol dir que les persones que volen engegar un
projecte poden rebre assessorament a Can Ribas-Centre de Recursos Agraris (Camí Antic de Vic, núm. 10) per estudiar la seva viabilitat
i formalitzar els tràmits administratius que suposa l’inici d’un negoci,
ja sigui com a autònom o societat. A llarg d’aquest 2017 al PAE de les
Franqueses s’han donat d’alta 10 societats i 48 autònoms, que suposa
l’inici de 58 nous projectes empresarials. És important destacar que
les Franqueses també aquest 2017 l’ha tancat ocupant la vuitena posició dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor que hi ha a la província de
Barcelona per davant de municipis més grans com ara Mollet del Vallès
o l’Hospitalet de Llobregat.
Reempresa és un altre dels serveis de Dinamització Econòmica en
què un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una empresa
ja existent per continuar l’activitat, salvaguardant d’aquesta manera, el
patrimoni empresarial i els llocs de treball.
Aquest 2018 les polítiques econòmiques i socials continuen sent
una prioritat per l’Ajuntament de les Franqueses, tenint cura de les polítiques d’inserció laboral però també amb l’atenció posada en la millora dels serveis a la ciutadania.

Forma’t i augmenta les possibilitats de trobar feina
L’objectiu de la formació és augmentar l’ocupació i millorar les possibilitats professionals

C

ada mes l’àrea de Dinamització Econòmica, amb
el propòsit d’augmentar
la inserció laboral, organitza cursos de formació, subvencionats per l’Ajuntament o per la
Generalitat de Catalunya, adreçats a persones en situació d’atur
i adaptats a les necessitats reals
del mercat. També ofereix cursos
de reciclatge per aquells treballadors en actiu que vulguin posar al dia els seus coneixements
i programa seminaris i jornades
de sensibilització vers l’autoocupació i recerca de feina adreçades
principalment a emprenedors.

Les activitats programades són les següents:
Coordinació i direcció d’activitats d’educació en
el lleure educatiu infantil i juvenil
Del 12 de març al 12 de juny de 2018 + pràctiques CP
De dilluns a divendres de 9.15 a 14.15 h
Anglès B1
Del 9 d’abril al 28 de juny de 2018
De dilluns a divendres de 9:15 a 14:15 h
SAP Business One
Del 9 d’abril al 14 de maig de 2018
Dilluns i dimecres de 9.15 a 12.15 h
Informàtica nivell 2
Del 16 de maig al 18 de juny de 2018
Dilluns i dimecres de 9.15 a 12.15 h
Les xarxes socials 2.0
Del 9 de juliol al 18 de juliol de 2018
De Dilluns a dijous de 9.15-13.15 h

Dinamització d’activitats en el lleure educatiu
infantil i juvenil
Del 8 d’octubre al 21 de novembre de 2018 +
pràctiques CP
De dilluns a divendres de 9.15 a 14.15 h
SAP Business One
Del 8 d’octubre al 7 de novembre de 2018
Dilluns i dimecres de 9.15 a 12.15 h
Informàtica nivell 2
Del 12 de novembre al 12 de desembre de 2018
Dilluns i dimecres de 9.15 a 12.15 h

Tots els cursos s’imparteixen a Can Ribas-Centre de
Recursos Agraris. Per inscriure’t o obtenir més informació pots trucar al 938 443 040 o enviar un correu
electrònic a l’adreça dinamitzacio@lesfranqueses.cat.
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[ actualitat ]
L’Arxiu municipal s’adhereix a la
campanya “Arxivem el moment”
L’objectiu és recollir material relacionat amb el referèndum de
l’1 d’octubre

L

’Arxiu Municipal de les Franqueses s’ha adherit a la campanya “Arxivem el moment”. Una iniciativa de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya que, sota el lema
“Arxivar l’avui per guanyar el futur”, té com a objectiu recollir
material relacionat amb el referèndum de l’1 d’octubre. Des de l’associació es recorda que els materials audiovisuals digitals publicats
a xarxes socials com ara Twitter, Facebook, You Tube o Instagram no
ofereixen garanties de preservació permanent ni d’accés en un futur. Es tracta d’empreses privades que, d’acord amb la seva política
empresarial, podrien eliminar-los quan ho creguin convenient.
En aquest sentit, l’associació proposa aquesta campanya per recollir vídeos, fotografies, àudios, cartells o escrits relacionats amb
el referèndum de l’1 d’octubre i testimoniar un fet històric excepcional. Aquí, l’Arxiu Municipal de les Franqueses serà l’encarregat de
gestionar el material i guardar els documents per preservar-los per
tal que els usuaris els puguin consultar. La ciutadania que disposi
d’aquest tipus de material i el vulgui dipositar a les dependències
de l’arxiu pot enviar un correu electrònic a arxiu@lesfranqueses.
cat. Podeu consultar més informació sobre la campanya “Arxivem el
moment” a www.arxivers.com.
L’Arxiu Municipal de les Franqueses treballa per a la recuperació de la memòria història del municipi. Per tant, qualsevol particular, empresa o entitat que disposi de material històric relacionat
amb les Franqueses com ara fotografies, documents, cartells... es

Cartell de la campanya Arxivem el moment.

pot posar en contacte amb aquest servei mitjançant l’adreça de correu. Recordem també que es tracta d’un servei obert a tothom qui
vulgui consultar la documentació dipositada. L’horari de consulta és
dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 14 h. Actualment, al soterrani de l’Ajuntament s’hi poden trobar documents des del 1785 fins a
l’actualitat, tot i que la majoria són dels segles XIX i XX, repartits en
7.000 capses.

Les Franqueses estrena la Guia Urbana del municipi

L

’Ajuntament posa en marxa l’aplicació web que permet la
consulta i visualització dels diferents números de portals i
carrers sobre la cartografia municipal o la fotografia aèria.
Des d’aquest mes de gener, els veïns de les Franqueses
poden consultar els carrers del municipi, connectar directament
amb la informació cadastral i conèixer, per exemple, la ubicació dels
equipaments municipals.
Una altra de les opcions informatives que permet aquesta eina
és la visualització de l’evolució del territori a partir de diferents versions dels ortofotomapes, així doncs, qualsevol usuari pot consultar
imatges històriques de les Franqueses a partir de l’any 1945 i fins a
l’actualitat.
El consistori ha treballat en aquest projecte amb l’objectiu de facilitar i millorar l’accés a la informació i proporcionar nous canals
de consulta a l’abast de la ciutadania.
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Podeu consultar la Guia Urbana
escanejant aquest codi QR.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

La Policia Local s’adhereix a la
campanya “Escuts solidaris”
Els diners recaptats es destinen a la lluita contra el càncer infantil

L

a Policia Local de les Franqueses s’ha adherit a la campanya
“Escuts solidaris” que consisteix en la venda d’escuts brodats similars als oficials de la policia
local, un per cada municipi i a un preu
de 4 euros.
Les insígnies estan impreses amb
fil daurat, color que simbolitza la lluita
contra el càncer infantil, sobre un fons
negre i que porta cola termoadhesiva
al dors que permet fixar-les simplement passant-li la planxa a qualsevol
peça de roba; camises, dessuadores,
motxilles...
Aquesta solidària iniciativa per
recaptar diners destinats a la lluita
contra el càncer infantil, impulsada
per les policies de Sant Celoni, Caldes
de Malavella i Hostalric, segueix el
projecte iniciat per la Policia Local de
Terrassa amb la campanya de recollida de fons per als nens amb càncer
infantil, a través d’accions solidàries
com rapar-se el cabell i recollir trenes
de cabell per fer perruques per als infants malalts.
Ja en són set les policies locals
vallesanes que col·laboren en la
campanya, la qual es calcula que a
hores d’ara ha aconseguit recaptar
uns 85.000 euros. Les Franqueses se
suma a la cinquantena de policies locals d’arreu de Catalunya contribuint
a la campanya amb l’etiqueta #pelsvalents amb una aportació de 4.000
euros des de la seva adhesió a la campanya fa poques setmanes. Els diners
aniran destinats al Pediatric Cancer
Center de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Un cos solidari
La Policia Local de les Franqueses també col·labora actualment en
la campanya “Tots amb l’Aina”, juntament amb la Policia Local de la Garriga i Granollers, i l’Hospital General de
Granollers, amb l’objectiu de recaptar
diners per l’Aina, una nena de 7 anys
veïna de la Garriga que va ser diagnosticada de leucèmia el passat mes de
novembre.
La prova de la Mitja Marató de
Granollers – Les Franqueses – La
Garriga que se celebrarà el 4 de febrer
és l’escenari escollit per a la venda de
manualitats que permetrà recaptar
fons per a la iniciativa. Els vallesans
però no s’aturen en el seu afany per
ajudar i ja estan pensant en noves activitats solidàries.
Podeu adquirir el vostre escut solidari escanejant qualsevol dels codis
QR de les pàgines de facebook i twitter
de la Policia Local de les Franqueses.
La Policia de les Franqueses amb l’escut solidari.

QR FB
per la campanya
Escuts Solidaris

QR TW
per la campanya
Escuts Solidaris

Escut solidari PL les Franqueses.
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Siguem
El nostre objectiu és reciclar el 65%
dels residus municipals abans del 2030.
A les Franqueses ens agraden els
reptes i ho aconseguirem

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Finalitza el desplegament dels nous
contenidors
A partir d’ara s’obre el període d’anàlisi de possibles reajustaments

L

a substitució dels contenidors al municipi s’ha completat i l’empresa concessionària, Sersa, comença a passar dades i informes sobre la quantitat i la localització dels residus recollits pels
camions a les diverses àrees d’aportació. Aquestes dades s’utilitzaran per fer possibles reajustaments en la situació i en el nombre de
contenidors. També serviran per modificar els dies de recollida, si cal.
De moment, amb les primeres dades recollides durant els mesos de
desembre i gener s’ha detectat un increment en l’aportació d’envasos i
la recollida en aquesta àrea s’ha ampliat a dos dies a la setmana.
El dos camions nous ja estan en ple funcionament. Un es dedica a
la recollida diària de restes orgàniques i de rebuig. Aquesta recollida es
fa en dos torns, primer es recull tota la orgànica i es porta a la planta
de compostatge i, amb el camió buit i net, es recullen les deixalles dels
contenidors de rebuig. El segon camió es dedica a les àrees d’aportació
selectiva (paper, envasos i vidre) i el procediment és el mateix, recollint
i portant a la planta de triatge cadascuna de les fraccions per torns.
L’Ajuntament també ha adquirit dues noves escombradores. Una
de gran que es dedicarà a la neteja d’espais amplis i que permet l’ús de
mànegues d’aigua a pressió, i una de petita per a carrers estrets o de
difícil accés. Paral·lelament s’ha recuperat una de les escombradores
antigues per a la neteja periòdica dels embornals.
Per tal de recollir les opinions, els suggeriments o els comentaris
sobre el nou servei de neteja urbana l’Ajuntament ha habilitat el correu
electrònic obresiserveis@lesfranqueses.cat
Les Franqueses acomiada el camió vell
Els veïns de les Franqueses han acomiadat el camió vell de les escombraries i han donat la benvinguda al nou camió en una festa. El matí
del 13 de gener, petits i grans han celebrat la Festa del Camió participant en diversos tallers i activitats relacionats amb les deixalles, el
reciclatge i el servei de neteja urbana, a la plaça de l’Espolsada. Amb la
festa s’ha donat el tret de sortida a la campanya Siguem Sincers, lema
del nou concepte de neteja urbana que arrenca al municipi. La festa,
amenitzada des de l’escenari per en Peyu, ha viscut el seu moment
culminant quan una grua de gran tonatge ha entrar el vell camió per
ser acomiadat pels veïns i les autoritats. Tot seguit, el nou vehicle de
recollida d’escombraries han entrat a la plaça per se rebut amb confeti,
una globotada i una cançó creada per a l’ocasió. Entitats com la Colla
Gegantera o l’Espai Nadó també han participat a la festa.
Durant la Festa del Camió també s’ha donat els premis del concurs de dibuix que s’ha realitzat en col.laboració amb les escoles del

Nou camió de recollida d’escombraries.

Bateria de nous contenidors.

municipi. Els guanyadors de les diverses categories han estat: Lucas
Jiménez, de l’Escola Camins (categoria de 3 a 5 anys), Cloe Arias, de
l’Escola Camins (categoria de 6 a 8 anys) i Cristina Vázquez, de l’Escola
Bellavista-Joan Camps (categoria de 9 a 11 anys). Els participants en el
concurs també han rebut una samarreta que, des de finals de gener, es
pot recollir al vestíbul de l’Ajuntament.
El camió vell de recollida d’escombraries es retira després d’11
anys de servei, amb més de 325.000 quilòmetres recorreguts i 100 milions de quilos de deixalles recollits.

UNE-EN-ISO 179001 i Ad Qualitatem
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[ actualitat ]
Comença el viatge a l’escola dels grans
El 16 de febrer hi ha convocat el primer acte del període de
preinscripció al curs 2018-2019

Q

uina escola vull per al meu fill/a? Quines escoles tinc més a
prop? Quins papers necessito per a la preinscripció i quan s’ha
de fer? Aquestes són algunes de les preguntes que molts pares
i mares es fan en el moment de l’inici d’un nou cicle educatiu.
Per tal de respondre-les el Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut organitza la jornada Comença el viatge a l’escola
dels grans.
La sessió, que es realitzarà divendres 16 de febrer a les 18 h al Centre Cultural de Bellavista, s’adreça a famílies amb infants que iniciaran
el segon cicle d’educació infantil a qualsevol de les cinc escoles de primària del municipi, o sigui, P3 al setembre de 2018. Les directores de
les escoles de primària de les Franqueses explicaran els tràmits necessaris per a la preinscripció i de les dates per fer-los.

Per tal de facilitar l’assistència, hi haurà servei d’acollida que cal
sol.licitar abans del 12 de febrer trucant per telèfon al 938 466 506 o per
correu electrònic a educació@lesfranqueses.cat
La sessió s’emmarca dins el Projecte Educatiu Comunitat i Escola i
complenta les jornades de portes obertes dels centres educatius:
JORNADES DE PORTES OBERTES A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA
Escola Guerau de Liost

divendres 23 de febrer a les 09.15 h i a les 15.15 h

Escola Bellavista-Joan Camps dijous 1 de març

a les 15.15 h

Escola Colors

divendres 2 de març

a les 10.30 h i a les 15.00 h

Escola Camins

dijous 8 de març

a les 09.30 h i a les 15.00 h

Escola Joan Sanpera i Torras divendres 9 de març

a les 09.15 h i a les 15.15 h

La Biblioteca de l’esport també compta amb tu

L

’objectiu per a aquest 2018 del projecte Biblioteca de l’esport,
recurs per a l’educació és generar sinèrgies de treball amb les
entitats, associacions, comerços i veïns de les Franqueses. Amb
aquesta intenció s’ha creat el lema L’esport educa. Mou-te! per a
promoure adhesions col.lectives i particulars.
A més durant tot l’any s’estan programant activitats com la bicicletada de contes, activitats familiars i de coneixement de l’entorn relacionades amb el projecte. Biblioteca de l’esport, recurs per a l’educació
estarà present també a diverses festivitats del municipi com la fira de
Sant Ponç o Sant Jordi.
De fet, la 28a edició del concurs literari de Sant Jordi incorpora un
premi especial relacionat amb el projecte i amb el fons especialitzat
que s’ha creat al Servei de Biblioteca Municipal. Per optar a aquest premi el treball presentat ha de estar relaciona amb l’esport com a eina
educativa.
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La Biblioteca Municipal treballa des de ja fa mesos conjuntament
amb especialistes en la matèria en la creació d’aquest fons especialitzat en bibliografia esportiva orientada a l’educació. El fons relaciona
l’esport amb disciplines com la filosofia, la socioantropologia, la psicologia o la salut. El títols han estat escollits per un grup d’especialistes
entre els que hi ha diversos catedràtics i professors universitaris, el
gerent del Patronat Municipal d’Esports, Josep Campanya, i el professor de l’Institut Lauro, Pedro Garcia.
Durant el mes de gener s’ha presentat el decàleg que defineix els
objectius del projecte Biblioteca de l’esport, recurs per a l’educació
i l’escriptora i atleta aficionada Empar Moliner i el medallista Andreu
Ballbé, acompanyats de l’autora franquesina Núria Valentí, han visitat
la Biblioteca Municipal per parlar d’esport, de maneres de veure la
vida, i sobretot, de dones i de córrer a la xerrada “La Mitja i les Franqueses, una aposta per a l’esport i l’educació”.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ Les Franqueses en imatges ]
23è Cros popular i 26è Cros escolar

Festa del Camió
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[ actualitat ]
El projecte del Falgar i la Verneda peça
clau per a la Mitja Marató
El Falgar i la Verneda, un circuit de 4,2 quilòmetres ideal per a la
pràctica del running

A

quest és un espai excepcional que a més de formar part de la
xarxa de natura, a demanda dels corredors, comptarà amb una
il·luminació respectuosa amb l’entorn però suficient per practicar esport durant tot l’any. Segons els organitzadors de la Mitja, projectes com aquest demostren la implicació dels ajuntaments de
les Franqueses del Vallès, de la Garriga i de Granollers en la prova.
La prova de la Mitja Marató del 4 de febrer, enguany recupera el
pas pel centre històric de la Garriga i que els corredors es tornaran a
creuar amb els d’elit al sortir del municipi garriguenc.
La Mitja, amb una distància de recorregut de 21.097 metres i certificada per la Federació Catalana d’Atletisme, és l’escenari escollit

per a la venda de manualitats que permetrà recaptar diners per l’Aina,
una nena de 7 anys veïna de la Garriga que va ser diagnosticada de
leucèmia el passat mes de novembre. Aquesta acció s’emmarca en la
campanya Tots per l’Aina impulsada per la Policia Local de les Franqueses, la Garriga i Granollers, juntament amb l’Hospital General de
Granollers.
Tots els inscrits a la cursa poden recollir els dorsals i els xips els
dies 2 i 3 de febrer, al Palau d’Esports de Granollers, de 10 a 14 h i de 16
a 20 h, portant el resguard de la inscripció o el DNI.
Per conèixer horaris i llocs de sortida de la cursa, podeu consultar
el web www.lamitja.cat

Una seixantena de múixers i els seus gossos
participen al II Trofeu de Muixing
Èxit de participació i de cronos en les dues mànegues d’aquesta edició de la competició

E

nguany, el trofeu de múixing, organitzat pel Club Canicross les
Franqueses, ha estrenat la classificació a dues mànegues. El
bon estat de les pistes, preparades i senyalitzades per a la competició a la Zona Esportiva de Corró d’Amunt, ha permès obtenir
bons temps als participants.
Pel que fa al podi, destacar l’actuació de Marcel Gual que s’ha classificat en primera posició en les modalitats de bikjoring i de canicross
masculí. Els participants franquesins també han obtingut podis en la
majoria de categories:
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Oscar Muñoz – 2n bikejoring
Marta Barrufet – 1a bikejoring
Sandra Bendig – 3a bikejoring
Guillem Sanchez – 1r canicross junior i 3r general
Juan Manuel Calderon – 1r canicross veterans
Daniel Artero – 1r pati 2 gossos
Francisco Justicia – 3r pati 1 gos
El II Trofeu de Múixing les Franqueses del Vallès Franqueses i és una
prova puntuable per a la Lliga Catalana de Múixing en la modalitat terra.

[ espectacles ]
12è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

TAXAAAN,
TEATRE DE FUNÀMBULS
Ds. 17 de febrer
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Circ, música i pallassos
Circ Xic

Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Per a tots els públics

Endavant, passin i vegin! No es perdin l’espectacle Vegin, els
clowns, la música en directe, els equilibris impossibles i molt més!
I encara més! I encara més difícil!
Autors i clowns: Dani Tomàs i Ton Muntané – Direcció: Tàtels Pérez

EURIA (PLUJA)

Premi FETEN
2017 al millor
espectacle

Ds. 24 de febrer
18 h Teatre Auditori de Bellavista

Un poema visual
Markeliñe

Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 6 anys

Un paraigua penjat com a record en un penjador. Un personatge que
està trist per la pèrdua d’un ésser estimat. Un altre paraigua que el
nostre personatge decideix arreglar sense saber que, des d’aquell
moment, la seva vida comença a canviar. Metàfores visuals, humor i
poesia per parlar de la nostra capacitat de superació.
Guió i direcció: Markeliñe – Interpretació: Fernando Barado, Natalia
García/Nerea Martínez i Ioar Fernández/Itziar Fragua

Organitza:

Amb el suport de:

@lesfranqueses
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Ajuntament de
les Franqueses

12a Mostra d’Arts Escèniques Festival dels Amateurs

EL DRET A ESCOLLIR
Dg. 18 de febrer
19 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Drama
Naltrus Teatre de
Sta. Coloma de Queralt

Durada: 120 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 12 anys

Un jove professor d’art i escultor, que ha patit un greu accident, ha
de fer front a la nova realitat que el colpeja i pren una decisió que
posa en escac tot el personal mèdic de l’hospital on està ingressat.
Autor: Brian Clark – Direcció: Rosa Almenara

CARNAVAL
Dg. 25 de febrer
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 95 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 12 anys

Thriller
Associació Artística
Encert de Sabadell

En una comissaria, quatre agents intenten resoldre la desaparició
d’una criatura. No hi ha pistes, ni mòbil ni tampoc no es demana
rescat. Cap explicació lògica: només la presència d’un mal
desconegut i sàdic que sacseja la vida de tots els personatges.
Autor: Jordi Galceran – Direcció: Lluís Saus

ENTRADES

Venta d’entrades (*Preu reduït anticipada, majors de 65 anys, pensionistes, aturats i menors de 25 anys)
•
Anticipada: a partir del 15 de gener, a les taquilles del Teatre Auditori de Bellavista (de dl. a ds. de 17 a 21 h, i ds. 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
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[ agenda ]
1 dijous
Rotllana: ‘Gelos entre germans’
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista – Joan Camps
Org. Espai Nadó – Espai Infant
Espai Zero. Fem bufandes
18-19 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 18 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
Espais de lectura. Comentari de l’obra de teatre
‘La casa de Bernarda Alba’ de Federico Garcia
Lorca. A càrrec de Francisca Alonso, professora de
llengua i literatura castellana de l’Institut Lauro.
18 h Biblioteca Municipal

11.30-12.30 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de Corró
d’Amunt amb la col·lab. d’Espai Nadó – Espai
Infant i Sardanistes Franquesins

5 dilluns
Tastet de contact-dance i kundalini ioga en
família, amb Albert Boix Capdevila
Cal inscripció prèvia a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
17.30-18.30 h Centre Cultural de Bellavista
Org. Espai Nadó – Espai Infant
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona

2 divendres
L’escola en joc. ‘La força d’un somni’, documental
i debat obert
19.30 h Sala d’actes de la Biblioteca Municipal
Org. LFI Associació de participació i debat polític

3 dissabte

6 dimarts
Hora del conte nadons. ‘El cau de les carícies’ a
càrrec de Sandra Rossi
Cal inscripció prèvia 938 404 388 / 938 466 506
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

9 divendres
L’escola en joc. Taula rodona: ‘L’escola catalana avui’
19.30 h Can Font – Centre d’Art i noves
tecnologies
Org. LFI Associació de participació i debat polític

10 dissabte
Festa de Carnestoltes Joan Sanpera i Torras
Amb xocolatada, inflables, animació infantil i
desfilada de disfresses. Obert a tothom.
11-13.30 h Escola Joan Sanpera i Torras
Org. AMPA Joan Sanpera i Torras
Xocolatada solidària de Càritas
16.30 h Local parroquial de l’Església de Sant
Francesc d’Assís de Bellavista
Donació: 3 euros destinats a Càritas
Xocolatada, explicació de projectes de Càritas,
actuacions musicals...
Org. Església de Sant Francesc d’Assís de
Bellavista
CARNAVAL 2018
16.45 h Trobada de comparses a carrer Migdia
17 h Inici de la Rua. Recorregut: cruïlla carretera
de Ribes i avinguda Santa Eulàlia, carretera de
Ribes, rambla de la carretera de Ribes, plaça de
l’Ajuntament
18 h Arribada i exhibicions de les comparses a
plaça de l’Ajuntament
I en acabar animació i xocolatada
19.20 h Lliurament de premis a la plaça de
l’Ajuntament

Cicle Musical Encicla’t. ‘Cromàtica’, cor de dones
de Sant Celoni amb la direcció de Núria Molins
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
amb la col·lab. Parròquia de Santa Maria de
Llerona

Espai Zero. Taller impressions 3D
18-19 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

4 diumenge

8 dijous

11 diumenge

2a Jornada de la Lliga Catalana d’Escacs
9 h Sala Polivalent del Complex Esportiu Municipal

Juguem amb teles i maquillatges
Activitat dirigida a famílies amb infants de 0 a 9
anys i dones embarassades
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista – Joan Camps
Org. Espai Nadó – Espai Infant

Sortides de natura. Sant Elies des de Terra
Blanca de Sant Pere de Vilamajor
8 h Sortida des de Can Ganduxer en cotxes
particulars
Activitat guiada per Agustí Martinez
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Circulació de Trens Tripulats
Donació 1 euro / viatge
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
Sardanes en família 2018. Taller familiar de
rotllanes, jocs i sardanes per a famílies amb nens
i nenes. Per a totes les edats.
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Espai Zero. Fem oli mikado
18-19 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

Circulació de Trens Tripulats
Donació 1 euro / viatge
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

“Febrer, febreret,
set capes i un barret”

13 dimarts

17 dissabte

Espai Zero. Taller impressions 3D
18-19 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

4rt Concert Solidari de les Franqueses
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Preu 4 euros/persona a benefici de l’Associació
Apadis
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

Biodansa en família
17.30-18.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia a lesfranques.espai.nado@
gmail.com Grups reduïts
Org. Espai Nadó – Espai Infant

15 dijous

1a Trobada d’Escoles d’Handbol
11.30-13.30 h Pavelló Poliesportiu Municipal de
Corró d’Avall
Org. Patronat Municipal d’Esports – Secció
d’Handbol amb la col·lab. del Consell Esportiu
del Vallès Oriental

Fem camí en l’Educació en Família. Xerrada –
taller: Ja sé parlar!
A càrrec de Gemma Vilalta Bufí, logopeda
17.30 h Escola Bressol Municipal El Gegant del Pi
Places limitades. Més informació a www.
lesfranqueses.cat
Juguem a fer pa
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista – Joan
Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones
embarassades
Org. Espai Nadó – Espai Infant
Espai Zero. Fem oli mikado
18-19 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 18 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

16 divendres
L’escola en joc. Sopar tertúlia amb vídeoreportatge sobre l’escola en un barri suburbà
19.30 h A la nau de Can Ganduxer (La Cívica)
Cost del sopar 3 euros, cal inscripció prèvia al
666 078 677 WhatsApp
Org. LFI Associació de participació i debat polític

Calçotada popular CE Llerona – Memorial Pere
Pou
13.30 h Antigues Escoles de Llerona

20 dimarts
Espai Zero. Taller impressions 3D
18-19 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

21 dimecres
Civiclub de lectura per a adults. T’agrada llegir?
Vols compartir la teva opinió amb altres lectors?
Apunta’t, entre tots escollirem una lectura.
17.30-19 h A la Nau de Can Ganduxer
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
Carnestoltes Corró d’Amunt 2018
19 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Concurs de disfresses, ball i berenar-sopar amb
l’actuació del duet Esquitx
7€ (tot inclòs). Descompte per a socis 5€ preu
infantil (nens fins a 11 anys)
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de Corró
d’Amunt

22 dijous

18 diumenge

Fem camí en l’Educació en Família. Xerrada –
taller: Ja sé parlar!
A càrrec de Gemma Vilalta Bufí, logopeda
17.30 h Escola Bressol Municipal Cavall Fort
Places limitades. Més informació a www.
lesfranqueses.cat

3a Jornada de la Lliga Catalana d’Escacs
9 h Sala Polivalent del Complex Esportiu
Municipal
Circulació de Trens Tripulats
Donació 1 euro / viatge
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Hora del conte. ‘El Nen Gris’ a càrrec de Mon Mas
17.30 h Biblioteca Municipal

Concert d’alumnes
18.30-19.30 h Auditori de l’EMM Claudi Arimany
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany
Ple Municipal
20 h Sala de Plens de l’Ajuntament
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[ agenda ]
23 divendres

11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

L’escola en joc. Xerrada i col·loqui: ‘ Adolescència
i escola’
19.30 h Can Font – Centre d’Art i noves tecnologies
Org. LFI Associació de participació i debat polític

27 dimarts

23a Nit de l’Esport de Les Franqueses
21 h Hotel Ciutat de Granollers
Places limitades. Venda de tiquets a l’oficina del
PME (18 euros)
Org. PME Patronat Municipal d’Esports

24 dissabte
Formació per entitats. Curs de suport vital
bàsic i DEA. Curs adreçat a entitats de Cultura,
Educació, Infància i Joventut
9-13.30 h Centre Cultural de Bellavista
Places limitades. Inscripcions per telèfon
al 938 405 780 o e-mail a infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat del 5 al 16 de febrer, dm. i dj.
de 10 a 13 h
Taller cuina saludable
Taller impartits per la dietista nutricionista
Sandra Rosa Ramon
Cal inscripció prèvia a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
10.30-13.30 h Centre Cultural de Bellavista
Org. Espai Nadó – Espai Infant

25 diumenge
Gran Premi de ciclisme Inauguració 2018
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Prova ciclista, diferents categories. Recorregut
de 38 km.
Org. Unió Ciclista les Franqueses amb la col·lab.
del PME
Circulació de Trens Tripulats
Donació 1 euro / viatge
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Espai Zero. Practiquem amb el cub de rubik,
taller Dj
18-19 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

3 dissabte
[ Març ]
Celebració del Dia d’Andalusia
17 h Teatre Auditori de Bellavista
Actuacions de la coral de la ‘Hermandad Rociera
de Bellavista’ i ball flamenc
Org. Hermandad Rociera de Bellavista

4 diumenge
[ Març ]
4a Jornada de la Lliga Catalana d’Escacs
9 h Sala Polivalent del Complex Esportiu
Municipal
FESTA DE SANT ANTONI
9.30-11 h Esmorzar de traginers i concentració
de carruatges, cavalls i tractors al passeig
Tagamanent
Col·lab. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró
d’Avall i Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall
11 h Ofici religiós a l’Església de Santa Eulàlia de
Corró d’Avall
Col·lab. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró
d’Avall i Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall
11.45 h Formació de la rua al passeig
Tagamanent
Col·lab. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró
d’Avall i Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall
12 h Benedicció dels animals de companyia i
inici de la Passada dels Tres Tombs a la plaça de
l’Església en la confluència del carrer Sant Ponç
– Avinguda Santa Eulàlia

Col·lab. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró
d’Avall i Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall
14 h Degustació de borregos i vi dolç i lliurament
d’obsequis als participants a la plaça de
l’Ajuntament
Col·lab. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró
d’Avall i Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall
** El programa de la Festa de Sant Antoni pot
estar subjecte a variacions
Audiovisual. ‘Història de l’escola pública a les
Franqueses’
Del 29 de gener fins el 23 de febrer del 2018 a la
recepció de l’Ajuntament (Ctra. de Ribes, 2)
A partir de llibre del mateix títol, editat per
l’Ajuntament, en Jaume Subirana i l’Èlia
Montagud, han realitzat un audiovisual que
mostra l’evolució de l’escola pública al nostre
municipi.
De dl, a dv de 8.30 a 14 h i dm, i dj de 16 a 18 h
Org. LFI Associació de participació i debat polític

CORAL XEREMELLA DE LA CÍVICA
La Coral Xeremella de Corró d’Avall obre
inscripcions per ampliar el cor.
Cerquem dones i homes amb ganes de gaudir
cantant i una mica de temps els dijous a la nit. No
cal tenir coneixements musicals.
Per a més informació podeu trucar al 659 642 920
Us hi esperem!

ACTIVITATS,
CURSOS I TALLERS
CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI i
DISSABTES
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 938 404 967
(Corró d’Avall) / casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals infantils municipals

“Al febrer has de llaurar,
el que al març vulguis sembrar”

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
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. Centre Municipal de Joves
TALLER DE FOTOLLIBRE. ‘Ítaca’ Cultura activa
per a joves
Dc, 7, 14, 21 i 28 de febrer de 17.30 a 19.30 h a
l’Espai Zero del Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia. Adreçat a majors de 12 anys
Org. Espai Zero / Biblioteca Municipal
28a EDICIÓ CONCURS LITERARI DE SANT JORDI
2018

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall
CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
A les Antigues Escoles
• Curs de cant coral
Dm, de 20.30 a 22 h, amb Marc Tost
• Curs de costura per a tots els nivells
Dv, de 17 a 19 h, amb Maria Rodríguez
• Curs de pintura
Dl i dj, de 17 a 19 h, amb Elisa Martínez
• Curs de Tai-Txi
Dm, de 19 a 20 h, amb Marc Ricart
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, 1, 8, 15 i 22 de febrer, de 17.15 a 18.30 h Casal
Cultural de Corró d’Avall
Dv, 2, 9, 16 i 23 de febrer, de 17.15 a 18.30 h
Centre Cultural de Bellavista
Sardanes per a Jubilats
Dm, 6, 13, 20 i 27 de febrer, de 18 a 19 h Casal de
la Gent Gran de Corró d’Avall
Es precisa el carnet d’usuari dels Casals de la
Gent Gran
Org. Sardanistes Franquesins

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.
• Trobades, xerrades i activitats familiars.
Adreçat a famílies amb infants de 0 a 9 anys
i dones embarassades.
Dj, de 17.30 a 19 h, al Gimnàs de l’Escola
Bellavista-Joan Camps.
• Dansant amb el teu bebè. Reforça el vincle
mare – nadons de 6 setmanes a 1 any.
Dc, del 7 al 28 de febrer, de 10 a 11.30 h,
Centre Cultural de Bellavista.
La Llavor
Espai familiar d’educació viva i activa a la
natura
Cal inscripció prèvia
Matins de dl a dv, a l’Aula d’Entorn Rural
Capuxí
Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó - Espai Infant
L’agenda queda subjecta
a possibles canvis.
www.lesfranqueses.cat

De l’1 de febrer al 2 de març es poden entregar
les obres participants al Concurs Literari de Sant
Jordi en format paper.
Més informació www.lesfranqueses.cat i a la
Biblioteca Municipal (938 404 388 i biblioteca.
franqueses@lesfranqueses.cat)
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, i 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 21.15 h
• Coral Xeremella. Cant coral adreçat a adults
amb ganes de cantar i compartir música.
Dj, de 21.15 a 22.50 h
• A la Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: info@lacivica.com. Whatsapp
600 505 849
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[ grups polítics ]
Francesc Colomé
President del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates
Moció que ha aprovat el comitè executiu de l’ACM, del qual en formo part, i que PDeCAT i Demòcrates de les Franqueses ens hi adherim i sollicitem: Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara
que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc. Segon.- Exigir la derogació de
forma immediata de la intervenció de les institucions de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la
via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un
control més basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat. Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells
representants polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació desproporcionada d’una mesura cautelar
que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta. Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, demanant que
s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.

Rafael Bernabé
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
Durant aquest any sortirà a concurs la concessió del complex esportiu, fins ara gestionat per SEAE, empresa que va entrar en concurs de
creditors fa dos anys. L’avaluació que fem d’aquest servei és negativa, ja que durant aquest dos anys SEAE va mantenir el servei, cobrant la
quota d’abonats i de les pistes de lloguer sense tornar ni un euro a l’Ajuntament. Finalment, un jutge ha obligat l’empresa a pagar el 50%
dels anys 2014, 15 i 16, i fa una quitança del 80% de l’altre 50%, amb la incògnita de com es pagarà el 2017 i part del 2018. El contracte acabava ara però l’equip de govern l’allarga, perquè es veu que en dos anys no han estat capaços de preparar el nou concurs i necessiten més
temps... Sense comentaris. Les quotes i els impostos els paguem els veïns, tan poc valoren els nostres diners? Si ho haguessin de pagar de
la seva butxaca, ben segur que serien més curosos. Per últim, volem agrair a German López la feina feta com a regidor, una abraçada.

Juan Antonio Marín
Regidor del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
[PSC-CP]
Estamos en tiempos en el que el desconocimiento de las acciones y programas que se realizan en las áreas es atroz y además voluntario.
Esta, es la triste realidad en el caso de LFI y sus reflexiones sobre Pla de Barris. Pues es difícil conocer, si en todos los años de vida de Pla
de Barris, sólo una vez han preguntado, o pedido información. Pensamos que se está trabajando por y para las personas como esencia básica de nuestro barrio. En este sentido, en el PSC creemos que desde Pla de Barris se están haciendo auténticas políticas sociales, desde todos los ámbitos, como el ocupacional que ha proporcionado que 161 personas de nuestro barrio se hayan beneficiado de puestos de trabajo.
También programas de ayudas a la rehabilitación de los edificios ha supuesto una mejora sustancial para unos 1052 vecinos de Bellavista.
La creación del servicio de mediación, para resolver conflictos en el marco de las comunidades y ofrecer información de los derechos y deberes, se ha llegado a 2300 vecinos, también se ha creado la taula de entitats, patis oberts para poder disfrutar de nuestras instalaciones
escolares. Desde el PSC creemos que sí que hay una apuesta clara por las personas y por su entorno, con actuaciones urbanísticas, con
un fin en sí mismas, como la dignificación del espacio público, la accesibilidad- ascensores-, creación de equipamientos necesarios como
Bellavista Activa, residencia, etc. Pensamos que el objetivo es la mejora de la calidad de vida y la cohesión social en todos los ámbitos. Compañeros de LFI, no abrazar la ambigüedad y el desconocimiento voluntario y llenar vuestra mochila de dosis de realidad.
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal [ERCAM]
Quan llegiu el butlletí, Les Franqueses haurà viscut un Ple municipal curiós al gener. Amb l’ordre del dia ja tancat, el govern de l’antiga CiU i el PSC
no hi aporta ni un sol punt a debat ni a votació. És un símptoma. Per altra banda, els grups de l’oposició seguim esperant una rectificació formal a
la interpretació del reglament municipal imposada pel govern, que vulnera els drets dels regidors de l’oposició i, per tant, els drets dels nostres
votants.
A Catalunya, les coses van avançant i els tres partits del bloc del 155 ja no amaguen ni la seva ràbia ni la seva voluntat d’imposar per la força
el que un cop més han perdut a les urnes. Els avis de la majoria dels dirigents espanyols van guanyar-los una guerra als nostres fa 79 anys i els
cadells ens ho han de recordar. El 155 s’havia de mantenir vigent (BOE 27.10.17) fins a la presa del possessió del “nou” govern de la Generalitat.
Ara asseguren que si el President que tria el nostre Parlament no els agrada mantindran (contra la seva pròpia resolució) el 155. Ara sabem que
la violència fins ara impune que l’Estat va exercir contra ciutadans que pacíficament seguien les normes nostre Govern legítim formava part d’un
operatiu de 87.000.000 d’euros.
Quan un brau se sent atacat, reacciona envestint cegament. El brau, símbol que enorgulleix a molts espanyols, està demostrant a tos els nivells (responsables del govern, dels partits del 155, de la judicatura, de les forces repressives, etc.) que disposa d’unes bones banyes.
Ells posen la força. Nosaltres la democràcia, els ferits, la por, els governants exiliats, els presos polítics i la il·lusió d’un futur de llibertat.

Francesc Torné Ventura
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses [CpF]
QUÈ PASSA AMB LES INVERSIONS QUE LA GENERALITAT HA DE FER AL MUNICIPI?
La declaració d’independència de Catalunya per part del Parlament de Catalunya i l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, que anul·lava la institució
catalana i convocava eleccions per al passat 21 de desembre, ens va portar no només incertesa en la nostra institució, sinó també en les inversions que la Generalitat de Catalunya s’havia compromès a fer al nostre municipi. Una d’aquestes inversions són les obres d’una rotonda a la plaça de Francesc Macià per accedir al
Polígon Industrial del Congost, que es va comprometre a fer per conveni l’any 2007 i que encara no s’ha fet. També tenim pendent posar separadors en el tram de
la Ronda Nord comprès entre la carretera de Girona i la de la Roca, on hi ha hagut diversos accidents, alguns dels quals amb víctimes mortals. Els esdeveniments
succeïts a Catalunya en els darrers mesos posen en risc les inversions en el nostre municipi, inversions que ja fa massa temps que estem esperant i que només fan
que endarrerir-se cada cop més.

Martha Edel
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya [PPC]
CONFIANZA Y SEGURIDAD
La seguridad y la confianza son dos términos que nos proporcionan tranquilidad. Después de haber pasado un mal periodo, siempre lo que buscamos es refugiarnos en algo que nos proporcione confianza y seguridad. En otras palabras, es la necesidad del ser humano de sentirse en una
zona de confort donde pueda relajarse y vivir con tranquilidad. Cuando se vive con confianza y con seguridad, los sentimientos que proyectamos a
nuestras familias son justamente esos mismos.
No obstante el 2017 no fue precisamente un año que nos hubiese brindado estas condiciones de tranquilidad, pues al final lo único que nos
generó fue preocupación y desasosiego!
El mensaje que hoy queremos entregar a nuestros lectores es cuestionarnos si realmente nos merecemos vivir con semejante intranquilidad
y con tan terrible inestabilidad? Pues no. La verdad es que lo que merecemos es poder llegar a final de mes, ojalá holgadamente y con suficiente
tranquilidad. La política no tiene porqué convertirse en una preocupación familiar más. Lo que sí merecemos es que las empresas nos garanticen
estabilidad laboral y que nos ofrezcan puestos de trabajo adicionales; esta es la única manera para que podamos levantar una familia con tranquilidad, con respeto y con responsabilidad. Esto es lo que realmente nos debe importar. Que los colores políticos no contaminen nuestro bienestar!
Nos merecemos tener proyectos positivos, sentirnos en un pueblo que crece, que progresa, que piensa en el ciudadano, en el padre de familia, en
la mujer, en el niño y el anciano; nos merecemos vivir con seguridad, con confianza y tranquilidad!
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