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[ telèfons d’interès ]

butlletí municipal de 
les franqueses

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

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 

Edició
Ajuntament de les Franqueses
Direcció
Montse Redondo
Redacció
Carolina Blasco
Cristina Morte
Montse Redondo
Fotografia
Ajuntament de les Franqueses
Xavier Solanas
Disseny
JO Comunicació
Maquetació
JO Comunicació
Impressió 
Gràfiques Tot Ràpid
Tiratge
8.000 exemplars gratuïts
Dipòsit legal
B- 3036-1996

La impressió del 5.1 té un cost 
de 0,22 euros per exemplar.

@lesfranquesesAjuntament de les 
Franqueses

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès

Canal les Franqueses 
del Vallès

2

www.lesfranqueses.catmarç 2018 núm. 134

Portada
El 4 de març, passada dels Tres Tombs.  
Festa de Sant Antoni Abat



[ editorial ] [ sumari ]

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

3

El 23 de febrer hem celebrat la XXII 
“Nit de l’Esport de les Franqueses del 
Vallès” i hem premiat als esportistes 
franquesins i franquesines que han des-
tacat durant l’any 2017. Felicitats als no-
minats i als premiats. Però també, i no 
menys important, felicitats a les prop de 
quaranta entitats esportives que ho feu 
possible perquè som un municipi que 
viu l’esport, que sent l’esport, i que no 
s’atura. Ah! Aprofito també per donar la 
benvinguda a un nou club, el Club Nata-
ció les Franqueses que comença a cami-
nar amb 5 sincronistes d’alt nivell i qui 
els hi desitjo i segur que tindran molts 
èxits. Tenim esportistes i tenim entitats. 
Per tant, la nostra obligació com a admi-
nistració és garantir que tothom pugui 
practicar esport en condicions, mante-

nint els equipaments ja construïts i programant-ne de nous. Malauradament l’urbanisme 
és lent, l’administració té els seus temps i a vegades voldríem anar ràpid, però la legalitat 
i els tràmits administratius ens frenen. 

Les Franqueses té la necessitat d’un nou pavelló (dos diria jo, i ja ho estem planificant), 
i ara sí que puc anunciar que aquest mes de febrer hem adjudicat la construcció d’un pa-
velló de tipus 1 (bàsquet i minihandbol entre d’altres) dins de l’anomenat “Centre Cultural 
de Corró d’Avall” on també hi haurà un Centre d’Atenció Primària i la segona biblioteca 
del municipi. Les obres, si no hi ha entrebancs de darrera hora, s’iniciaran la primera 
quinzena d’abril amb una durada aproximada d’un any. També veurem abans de l’estiu la 
finalització del Parc del Falgar i la Verneda on hi haurà un circuit il·luminat i senyalitzat de 
prop de 4 quilòmetres per fer-hi esport, així com una zona condicionada per fer-hi exerci-
cis físics. Aquest mes de gener ja ho hem pogut comprovar utilitzant el parc de la Verneda 
per fer-hi el cross escolar que ha estat tot un èxit. Però no ens aturarem aquí. 

Els pressupostos de 2018 preveuen una forta inversió relacionada amb l’esport. Un 
total de 850.000 euros per a la millora i manteniment del complex esportiu municipal, i en 
destacaria la rehabilitació de la coberta del vell pavelló perquè hem de solucionar d’una 
vegada per totes el problema de les goteres. També destinarem 325.000 euros per a la 
rehabilitació de la zona esportiva de Llerona, (ja ho hem tret a concurs) amb el condicio-
nament de la pista poliesportiva, les pistes de petanca, la pista de tennis, la construcció 
d’uns lavabos nous per al camp de futbol i d’una pista de pàdel amb els seus vestidors (ara 
que ja hem firmat amb la parròquia un acord per poder gaudir de les instal·lacions durant 
vint-i-cinc anys). Es destinaran 300.000 euros per a l’ampliació dels vestidors, magatzem 
i construcció d’una seu social al camp de futbol de Corró d’Avall o bé, la construcció, ara 
sí, dels nous vestidors del camp de futbol set de Bellavista, entre d’altres. Son reptes molt 
importants, necessaris, i no defallirem fins a veure’ls realitzats. Paraula.

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació 
del nou vial que ha de connectar la ronda Nord de Granollers 
amb el Sector V, situat al polígon Congost de les Franqueses 
del Vallès. Els treballs es liciten per un import d’1,3 MEUR i 

es preveu que comencin la tardor vinent amb una durada prevista de 
set mesos. 

Aquest nou vial es una reivindicació tant de l’Ajuntament com 
dels empresaris de les Franqueses per millorar l’accessibilitat i 
la mobilitat d’aquesta zona. Es tracta, per tant, d’una obra neces-
sària per potenciar el desenvolupament del sector empresarial  i 
alhora evitar l’accés dels camions a la zona urbana de Can Calet. 

L’obra consistirà en connectar la rotonda a diferent nivell de 
Francesc Macià de la ronda Nord de Granollers i el Sector V, al mar-
ge esquerre del Congost de les Franqueses, travessant amb un pas 

inferior el terraplè de la via del ferrocarril. El vial tindrà prop de 250 
metres de longitud i una amplada total de 12 metres i estarà format 
per una calçada de 7 metres amb 2 carrils de 3,5 metres i dues vo-
reres de 2,5 metres.

Per travessar la línia del ferrocarril es construirà un calaix de 
formigó armat. El calaix tindrà una secció de 12 metres d’amplada 
per 6 d’alçada i una longitud de 30 metres. Es preveu també la dis-
posició d’andanes, baranes i tancament al pont del ferrocarril ge-
neral amb el calaix i el desplaçament d’un suport de la catenària 
afectat per les obres.

L’actuació inclou també els moviments de terres, les estructures 
del ferm, els elements de drenatge, els sistemes de senyalització i 
de seguretat viària. També s’han previst mesures d’integració en l’en-
torn, la construcció de diversos murs i la instal·lació d’enllumenat.

La Generalitat licita la connexió entre 
la Ronda Nord de Granollers i el 
polígon Congost de les Franqueses
Es tracta d’un projecte reivindicat durant anys tant per l’Ajuntament 
de les Franqueses com pels empresaris del municipi

L’obra consistirà en connectar la rotonda a diferent nivell de Francesc 
Macià de la ronda Nord de Granollers i el Sector V, a les Franqueses.

Imatge virtual del calaix de formigó armat per travessar  
la línia del ferrocarril.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ portes obertes curs 2018-2019 ]
             EBM LES TRES BESSONES

Primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)
Dimecres 18 d’abril de 17.30 a 19 h
Dissabte 21 d’abril de 10 a 12 h
Carrer Sant Joaquim, 85 // Tel. 938 498 483

EBM CAVALL FORT
Primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)
Dijous 19 d’abril de 17.30 a 19 h
Dissabte 21 d’abril de 11 a 13 h
Carrer Miquel Martí i Pol, 6-8 //Tel. 938 463 494

EBM EL GEGANT DEL PI
Primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)
Divendres 20 d’abril de 17.30 a 19.30 h
Dissabte 21 d’abril de 10 a 13 h
Carrer de Provença, 20 // Tel. 937 320 300

ESCOLA GUERAU DE LIOST
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
Divendres 23 de febrer 
a les 9.15 h i a les 15.15 h
Carrer de la Riera, 4 //Tel. 938 463 216

ESCOLA BELLAVISTA-JOAN CAMPS
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
Dijous 1 de març a les 15.15 h
Carrer d’Astúries, 2 // Tel. 930 138 087

ESCOLA COLORS
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
Divendres 2 de març
a les 10.30 h i a les 15 h
Carrer de Valldoriolf, 2 // Tel. 938 497 222

ESCOLA CAMINS
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
Dijous 8 de març
a les 9.30 h i a les 15 h
Carrer de Rafael Alberti, 4 // Tel. 938 402 215

ESCOLA JOAN SANPERA I TORRAS
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
Divendres 9 de març
a les 9.30 h i a les 15 h
Carrer de Joan Maragall, s/n // Tel. 938 495 594

INSTITUT LAURO

Carrer d’Astúries, 3
Tel. 938 402 852

ESO 
Dimecres 7 de març a les 18 h

Batxillerat
Dimecres 9 de maig a les 18 h

Cicles formatius Grau Mig i Superior
Dimarts 8 de maig a les 17.30 h

INSTITUT 
EL TIL·LER

ESO
Dijous 8 de març a les 18 h
Dissabte 10 de març a les 10 h

Batxillerat
Dijous 3 de maig a les 18 h

Carretera de Ribes, 45-55 // Tel. 938 407 266

Les dates de preinscripció resten pendents de publicació del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya
Un cop publicades les dates, trobareu tota la informació i la documentació necessària en l’enllaç 
del codi QR
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El curs 2018-2019 suposarà un incre-
ment de l’oferta escolar a les Franque-
ses. El Departament d’Ensenyament 
ha inclòs els estudis de Batxillerat a 

l’Institut el Til.ler per al proper curs. Fins ara, 
aquest institut només oferia de 1r a 4t d’Edu-
cació Secundària i els alumnes que optàvem 
per cursar Batxillerat ho havien de fer a l’ins-
titut Lauro.

D’aquesta manera, les Franqueses comp-
tarà amb noves línies de 1r de Batxillerat, les 
que es cursen a l’Institut Lauro i les  del Til.ler. 
En total s’hi podran matricular més d’un cen-
tenar d’alumnes en les 4 modalitats d’aquests 
estudis postobligatoris: Ciències i Tecnologia i 
Humanitats i Ciències Socials. 

També es mantindran els cicles formatius 
de Grau Mig i de Grau Superior que es cursen 
a l’Institut Lauro. Les Franqueses compta 
amb el grau mig de Conducció d’activitats fisi-
coesportives en el medi natural i amb el grau 
superior d’Animació d’activitats físiques i es-
portives.

El curs 2018-2019 l’Institut el Til.ler cele-
brarà els 10 anys de la seva fundació i l’am-
pliació de l’oferta educativa al centre amb el 
Batxillerat

L’ampliació de l’oferta d’estudis postobli-
gatoris és una demanda del municipi des de 
fa anys i durant aquest curs, l’àrea i el regidor 
d’Educació, José Antonio Aguilera, han incre-
mentat les converses amb el Departament 
d’Ensenyament per a fer-ho realitat. Ara, res-
ta pendent la publicació per part del Departa-
ment del mapa escolar de les Franqueses del 
Vallès per al proper curs, un mapa que marca-
rà el nombre de línies i de places escolars en 
totes les etapes d’educació obligatòria i posto-
bligatòria.

Les Franqueses amplia l’oferta de 
Batxillerat pel curs 2018-2019
L’Institut el Til·ler creix amb la creació de dues línies de Batxillerat

Institut el Til·ler

Alumnes de l’Institut el Til·ler a classe

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Amb els nous canals de difusió de l’àrea de Dinamització Econò-
mica de l’Ajuntament, actualment es gestionen més ofertes de 
feina dirigides a personal qualificat. El nou perfil de Linkedin 
permet arribar a perfils professionals amb formació superior 

i més especialitzada.
Actualment, l’àrea de Dinamització Econòmica, situada a Can Ri-

bas-Centre de Recursos Agraris, gestiona més ofertes de feina que fa 
un any, i és que l’atur al municipi ha baixat considerablement, doncs 
segons les dades de l’Observatori del Mercat de Treball del Vallès Ori-
ental, les Franqueses va tancar el 2017 amb un 2,12% menys d’atur que 
al 2016, passant del 14,4% al 12,28% d’aturats al municipi. Les dades 
d’atur van a la baixa en una població en augment, a punt d’assolir els 
20.000 habitants. És per aquest motiu que els tècnics destaquen la 
dificultat creixent per aconseguir candidats perquè es troben que els 
seus usuaris ja tenen ocupació “actualment hem de trucar a més gent 
per aconseguir cobrir una plaça però hem aconseguit arribar a un per-
fil més qualificat” diu la responsable del servei. 

Des de l’inici de la crisi, l’Ajuntament ha fet esforços per pal·liar les 
conseqüències de la pèrdua de llocs de treballa i s’han fixat nous objec-
tius per ajudar a les persones en situació d’atur a trobar un nou rumb. 
Les dades demostren que el treball està donant els seus fruits perquè 

les Franqueses disposa d’una major activitat econòmica que impulsa la 
inserció laboral dels ciutadans.

[ actualitat ]

Augmenta la gestió d’ofertes de feina 
dirigides a personal qualificat

Cursos de formació de l’àrea de Dinamització Econòmica
Primer semestre de 2018:

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
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, de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h, i dimarts i dijous de 16 a 18 h, o enviar 
un correu electrònic a l’adreça dinamitzacio@lesfranqueses.cat.

QR Linkedin

Si encara no coneixes el perfil de Linkedin Ocu-
pació les Franqueses del Vallès, escaneja aquest 
codi QR i informa’t. Recorda que totes les ofertes 
de feina es publiquen a través de les xarxes socials 
de l’Ajuntament sota el hashtag #ocupacióLFdV
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L’artista Pep Bou ja ha co-
mençat a preparar l’es-
pectacle BLOOP, que es-
trenarà durant l’any 2019. 

Després de l’èxit de CLINC!, amb 
més de 300 actuacions per tot el 
món, la companyia Pep Bou pre-
para ara un espectacle per a tots 
els públics amb les bombolles 
de sabó com a protagonistes. Es 
tracta d’una proposta atrevida 
de teatre poètic amb bombolles, 
llums i ombres. Durant els úl-
tims mesos, l’artista, resident 
a Corró d’Amunt, ha buscat una 
lloc on assajar “BLOOP” i final-
ment ha arribat a un acord de col-
laboració amb l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès. 

Mitjançant un conveni de col-
laboració, l’Ajuntament de les 
Franqueses ha acordat cedir a 
Pep Bou les Antigues Escoles 
de Corró d’Amunt per tal que ell 
i la seva companyia puguin dur a 
terme els assajos del nou espec-
tacle. D’aquesta manera, l’Ajun-
tament vol potenciar les arts es-
cèniques referents del municipi i 
del país, una col·laboració públi-
coprivada que pretén potenciar la 
cultura. En un principi, els assa-
jos s’han fet durant tot el mes de 
febrer i s’allargaran alguns dies 
de març a l’espera de concretar 

la possible ampliació d’aquesta 
col·laboració inicial.

A banda dels assajos, l’artista 
Pep Bou, que compta amb més de 
40 anys de trajectòria dins de les 
arts escèniques com a actor i mim, 
s’ha compromès a fer la preestre-
na de “BLOOP” al Teatre Auditori 
de Bellavista en una data a concre-
tar. A més, en els propers mesos 
també es tancaran altres actes 
perquè l’artista pugui explicar i 
mostrar la seva feina com a expert 
en el món de les bombolles.

En definitiva, aquest conve-
ni significa un pas endavant en 
la col·laboració i el compromís 
de l’Ajuntament de les Franque-
ses del Vallès amb la cultura de 
qualitat del territori. Es tracta de 
trobar acords que suposin una 
oportunitat tant pels artistes, fa-
cilitant-los les possibilitats de la 
seva feina, com per la ciutadania, 
que tindrà la possibilitat de conèi-
xer i gaudir d’espectacles com la 
preestrena de “BLOOP”. 

Després d’aquest primer 
acord, que ha comptat amb el 
suport de les entitats i l’Associ-
ació de Veïns de Sant Mamet de 
Corró d’Amunt, l’Ajuntament de 
les Franqueses estudiarà la via-
bilitat de la continuïtat de la col-
laboració. 

L’Ajuntament de les Franqueses aposta 
per les arts escèniques
El consistori signa un conveni de col·laboració amb l’artista Pep 
Bou, que ha començat a preparar el nou espectacle “BLOOP” a les 
Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Imatge d’una de les actuacions de l’artista Pep Bou.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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L’Ajuntament de les Franqueses donarà ajuts fins a 200 euros a 
persones amb pocs recursos per fer front al pagament de l’Im-
post sobre Béns Immobles (IBI) amb l’objectiu de compensar la 
càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual. 

Les sol·licituds es poden presentar del 16 d’abril a l’1 de juny, al 
Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament o al Servei d’Atenció 
a la Ciutadania de Bellavista Activa. Per acollir-se al sistema de con-
cessió d’ajuts caldrà estar empadronat al municipi, acreditar manca 
de capacitat econòmica, la qual es fixarà tenint en compte la renda 
de la unitat familiar per sota de la mitjana, que no es tingui més d’un 
habitatge i que aquest disposi d’un valor cadastral no superior als 
100.000 euros. 

Trobareu més informació i tota la documentació necessària al 
web de l’Ajuntament www.lesfranqueses.cat 

El conveni entre el Servei de Polítiques de Consum de la Diputació 
de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Granollers per-
met comptar fins a finals d’any amb un advocat especialitzat a 
l’Ajuntament. Són els dimarts al matí.

Si vius a Les Franqueses del Vallès i tens una hipoteca i vols saber si 
el banc t’ha aplicat clàusules abusives i com reclamar-les, des d’aques-
ta setmana pots tornar a informar-te sense sortir del municipi. Des del 
gener i fins el desembre, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 
(OMIC) comptarà amb el servei d’un advocat per atendre els franquesins 
amb consultes sobre els préstecs hipotecari i les seves clàusules. 

Aquest servei es reedita gràcies a un conveni entre la Diputació 
de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Granollers. Els dies d’asses-
sorament són:

Dimarts 20 de març
Dimarts 17 d’abril
Dimarts 22 de maig
Dimarts 19 de juny
Dimarts 17 de juliol
Dimarts 18 de setembre
Dimarts 23 d’octubre
Dimarts 20 de novembre
Dimarts 18 de desembre

L’horari d’atenció es de 9.30 h a 13.30 h i per demanar hora cal tru-
car al telèfon de l’Ajuntament 938 467 676. És important que el dia de la 
visita es portin tots els paper i documents relacionats amb el tema del 
què voleu tractar. 

[ actualitat ]

Servei d’assessorament a l’Ajuntament.

Pròrroga de l’assessorament sobre 
hipoteques durant tot el 2018
La Diputació de Barcelona amplia a tot l’any, una sessió al mes, 
l’assistència a les Franqueses del Vallès

Les Franqueses donarà 
ajuts fins a 200 euros per 
pagar l’IBI

Corró d’Amunt ja té  
fibra òptica

Corró d’Amunt ha estat 
l’últim territori a dis-
posar d’aquest servei 
gràcies a les gestions 

de l’Ajuntament de les Fran-
queses perquè el desplega-
ment de la fibra òptica arribi a 
tot el municipi. Des de mitjans 
del mes de febrer pràctica-
ment tots els veïns i veïnes 
poden contractar el servei després que la empresa instal·ladora hagi 
realitzat diverses proves de funcionament a la xarxa.

La millora en els serveis de telecomunicació és fonamental tant 
per l’ús domèstic com per l’empresarial, per aquest motiu el consis-
tori ha invertit tots els esforços necessaris per a fer del desplega-
ment de la fibra òptica una realitat al municipi.
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“Un dia per la tarda vam avisar una veïna de què els 
seus llogaters desaiguaven la rentadora al balcó i, 
per culpa d’això, estava a punt de caure un tros de 
façana. Al matí següent, aquesta mateixa veïna  va 

posar una denúncia a la Comunitat de Propietaris per 
mal estat de l’edifici”. Això és el que ens explica la Pilar 
Bravo, actual presidenta de la finca del carrer Barcelona 
31, i d’aquesta manera comença la història de la reha-
bilitació d’aquesta finca, una historia que encara no ha 
finalitzat.

L’any 2014 s’obre la primera convocatòria d’ajuts a la 
rehabilitació a Bellavista amb un pressupost de 200.000 
euros. Les comunitats de veïns hauran d’aportar un mí-
nim del 25% del pressupost total de l’obra, ja que l’ajut 
que es concedeix pot ascendir com a molt fins al 75% 
del cost. Aquests 200.000 euros i les dotacions de les 
convocatòries posteriors provenen del fons de la Llei de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Ajuntament de les Franqueses, a través de Pla de Barris.

Paral·lelament a la publicació d’aquesta convocatòria de 2014, 
la rentadora, la denúncia i una inspecció tècnica al carrer Barcelo-
na 31 confirmen que l’edifici ha de ser rehabilitat amb urgència i la 
Comunitat de Propietaris decideix demanar l’ajut i signen un acord 
presentar-se a la convocatòria. Comença aquí el periple d’aquests 
veïns per aconseguir els diners per a la rehabilitació.

Any 2014, primer intent. La finca es presenta a la convocatòria però 
immediatament retira la sol·licitud. Necessiten més temps per recollir 
l’aportació particular dels veïns per què com comenta la Pilar “durant 
molts anys només hem pagat les despeses de l’escala la meva veïna i 
jo, per tant, aconseguir els diners de la derrama era inviable”.

Any 2015, segon intent. Inicialment la finca del carrer Barcelona 
31 queda fora per puntuació. Finalment, però, la renúncia d’una altra 
finca fa entrar l’edifici a la convocatòria. L’import concedit, però, és 
només del 35% del total. Tornen a renunciar perquè econòmicament 
no és assumible.

Any 2016, el darrer intent. El carrer Barcelona 31 finalment 
aconsegueix el 60% del pressupost de la rehabilitació i decideix ini-
ciar les obres.

Un total de 14 mesos més tard i amb una pròrroga per finalitzar 
les obres concedida (fins al juny de 2018), la Pilar diu estar satisfeta 
de la feina feta i de la decisió presa. Confessa que sense la denúncia 
i, sobretot, que “sense l’ajuda de Pla de Barris hagués estat impos-
sible, ni ens ho haguéssim plantejat pel tema dels diners. Tot i això, 
tot i l’ajuda, ha estat molt difícil.”

La història del carrer Barcelona 31 és una de les moltes his-
tòries dels 24 edificis que s’han rehabilitat fins ara a Bellavis-
ta, gràcies a aquests ajuts. La Generalitat i l’Ajuntament han in-
vertit, des de 2014, 855.977 euros. El 2018 és l’any de la darrera 
convocatòria d’ajuts i la inversió pública prevista és de 360.000 
euros. Quan a finals d’aquest any es tanqui el programa de Pla de 
Barris s’hauran invertit 1.215.977 euros en rehabilitació d’edificis 
a Bellavista.

Carrer Barcelona 31, la llarga història 
d’una rehabilitació
Des de l’any 2014, 24 comunitats de propietaris de Bellavista s’han 
beneficiat d’ajuts a la rehabilitació d’edificis. Aquest mes de febrer 
s’ha obert la darrera convocatòria d’ajuts

Pilar Bravo davant l’edifici on viu, al carrer Barcelona 31.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès





13

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ Les Franqueses en imatges ]

Corró d’Avall

Corró d’Amunt

Bellavista
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El repte és superar els 400 partici-
pants aconseguits l’any passat i con-
solidar el circuit de camp a través de 
Corró d’Amunt com a referència pels 

practicants d’aquesta modalitat ciclista. 
La prova de la Copa Catalana Internaci-

onal BTT Biking Point, que es celebra a les 
Franqueses el diumenge 11 de març, serà 
la segona prova puntuable, després de cele-

brada a Banyoles a finals de febrer.
Des de les 9.15 del matí es disputaran 

les camp a través i contrarellotge en cate-
goria elit i també en les cadet, júnior, sub 23 
i màsters.

El calendari de la Copa Catalana consta 
de 8 proves situades arreu de Catalunya que 
finalitzaran al setembre a la pista de Valln-
ord, Andorra.

Les Franqueses celebra 
la Copa Catalana 
Internacional BTT
Corró d’Amunt acollirà per 16è any 
consecutiu aquesta prova puntuable

Karate Nokachi s’emporta quatre medalles al Campionat  
de Catalunya Sènior

[ actualitat ]

El Club Karate Nokachi  ha competit 
al Campionat de Catalunya Sènior 
de Karate on, un cop més, ha 
demostrat l’alt nivell dels seus 

esportistes. El club, sota la direcció de 
la Montse Marín i l’Agustín Núñez, ha 
aconseguit la medalla d’or de la mà de 
l’Alfredo Domínguez i l’Elena de Sande, la 
medalla d’argent per l’actuació de la Mire-
ia Cuevas i la de bronze per l’Andrea Lu-
cero.

A la competició han debutat la Noelia Bala-
guer, en modalitat de katas (formes), i l’Andrea 
Astorga, en la modalitat de kumite (combat).

La bona actuació en les primeres compe-
ticions de l’any confirma la voluntat del club de 
refermar els èxits aconseguits durant la tem-
porada anterior en la que van aconseguir fins 
a 25 podis al Campionat de Catalunya i el sots-
campionat d’Espanya en Kumite-55kg femení.

< Integrants de l’equip del Karate Nokachi
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Qui és Josep Maria Farnés i d’on prové la relació amb Marata?
Jo vaig néixer a Granollers però de força jove ja vam començar a venir a 
Marata perquè tenia una gran significació especial, hi havia tot un grup i 
havia tot un ambient... També havíem participat, a nivell de la parròquia 
amb Mossèn Cardús, en unes reunions per una revista que volíem fer. 
Es feien en un local petitó que està sota la rectoria... era abans del 70...
En un moment determinat  a mi em va interessar participar a Marata 
i vam comprar una casa a tocar de Can Parera i en principi hi anàvem 
només els caps de setmana, era una vàlvula d’escapament. Amb el 
temps vam acabar anant a viure a Marata, quan vam tenir els nanos. 

I la relació amb el teatre?
Jo en el món del teatre hi he entrat per casualitat, no era el meu món, 
però a Granollers que hi havia molts teatres i no se n’estava fent . Des 

[ singulars locals ]

Josep Maria Farnés Sararols neix a Granollers a la tardor del 
1945 però ja de molt jove es vincula a Marata. Primer, partici-
pant en reunions a la parròquia, més tard adquirint una segona 
residència que acabaria convertint-se en el seu domicili. Tot i 
ser molt actiu a Marata, conegut,  sobretot, per dirigir el grup 
de teatre del poble que representen anualment els Pastorets i 
una nova obra cada estiu, mai no s’ha desvinculat de la vida cul-
tural de Granollers. Ha format part de la junta de l’Associació 
Cultural i de l’Ateneu de Granollers. I actualment és promotor 
del Premi Paco Merino i està a la comissió Salvador Casanovas 
de Granollers. A les Franqueses, des de fa 4 anys, també forma 
part de la junta local de l’Assemblea Nacional Catalana.

JOSEP MARIA FARNÉS SARAROLS
«Si no fos a Marata no faria teatre, ni dirigiria teatre»

de l’Associació Cultural ens comprometíem a fer teatre. Allà vaig co-
mençar a fer cartells, en aquells moments fèiem de tot.

I els Pastorets?
Quan ja visc a Marata jo recordo que em va venir una persona i em va 
dir “hauríem de fer teatre a veure si podríem muntar-ho”, jo li vaig dir 
“home! Fer teatre a Marata...per què no fem els pastorets?”.  Perquè 
fer teatre vol dir canviar cada any el repertori i en canvi fer els Pasto-
rets la història és sempre la mateixa. Recordo que vam fer un esforç 
bestial perquè el vam fer al Centre Cultural. L’escenari era molt més 
petit, vam haver canviar l’escenari…

Com és fer teatre a Marata?
En el món del teatre hi ha més personalismes, a Marata no hi és això. 
Hi ha un sentiment de grup, no hi ha pugnes per si un vol aquest pa-
per... jo si no fos a Marata no faria teatre, ni dirigiria teatre. 
A Granollers es fan Pastorets i ve gent de tota la comarca.  Conec gent 
de la Garriga, de Cardedeu que va a fer Pastorets a Granollers, a Ma-
rata només ve gent de Marata..., amb la gent que tens has de muntar 
la història, això passa a Pastorets i passa a l’obra de teatre que fem 
cada any. 
A vegades em plantejo:  tan d’esforç per fer una obra dos dies, o tres 
si la fem... compensa? Potser l’esforç no compensa, però el caliu que 
es crea a partir de l’obra de teatre, sí que compensa.

Què té d’especial?
Marata és singular. Allà hi havia un caldo de cultiu, molt sentit de po-
ble. Un sabia de fuster, un altre que sabia de lampista...jo potser vaig 
ser el detonant de tot això, però sense tota aquesta gent no hauria 
estat possible…
Quan vaig arribar a Marata, una de les coses que em va plaure és anar 
a cantar les Caramelles. Jo del Casal coneixia a gent però no sabia 
d’on eren. El fet de cantar Caramelles ha significat poder anar a cada 
casa, seure amb ells, conversar amb ells i així situes aquell senyor 
que té aquell nom en aquella casa i amb aquella família. I això crea 
lligams. 
Dels diners que es recullen per les caramelles es fa una excursió 
amb tota la gent del poble. Això també és impensable a altres llocs. 
Amb aquests diners es paga l’autocar.
Marata és sentir-me comunitari, que reps de la comunitat i que tu 
també hi aportes. Ha estat recíproc. Jo considero que hi he aportat 
però també he rebut, aquest caliu i aquestes ganes de fer potser a 
Granollers no hi són.

I el futur?
És cert que ens anem fent grans tots... Ara cal mantenir les coses que 
funcionen, per exemple, el teatre a Marata penso que s’ha de conser-
var. Hi va haver un temps en que no hi vaig ser i el teatre va continuar, 
per tant, una estructura forta hi és.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Siguem

L’estalvi i la sostenibilitat van de la mà. 
Amb una bona gestió dels residus 

farem possible que millori la salut del 
planeta i la nostra butxaca.

Apostem per l’economia circular 
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[ espectacles ]

EL CORONEL OCELL La guerra dels Balcans. Un centre 
psiquiàtric perdut enmig de la muntanya. Una jove doctora hi arriba 
i s’hi troba una desena de casos tan interessants com inofensius. 
Una nit, un avió de l’ONU hi deixa caure contenidors d’ajuda 
humanitària... I canviarà la vida dels nostres protagonistes.

Autor: Hristo Boitxev – Direcció: Mireia Casado

PER LA MORT DE DÉU! L’originalitat, la reflexió, l’absurd i 
l’humor negre típic d’Allen apareixen en dues obres independents 
d’un sol acte, “La Mort” i “Déu”, publicades el 1975 i que el Grup 
Pam Teatre presenta en aquesta producció.
Autor: Woody Allen – Direcció: Sílvia Bartés

SEMPRE DE VACANCES Les 2princesesbarbudes us expliquem 
la vida de les orenetes a través d’11 cançons de composició pròpia 
que parlen de com fan el niu, de què mengen, de la seva criança, dels 
viatges, del vestuari, del cant i dels seus somnis.
Interpretació: Helena Casas, Marc Marcé, Marc Poch i Toni Vilaprinyó – 
Creació i arranjaments musicals: 2princesesbarbudes

Dg. 4 de Març
19 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Durada: 80 minuts  Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 12 anys

Dg. 18 de Març
19 h Teatre Auditori de Bellavista

Durada: 90 minuts        Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 14 anys

Ds. 10 de Març
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall

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

Venda 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 

Ajuntament de 
les Franqueses

@lesfranqueses

Organitza:

Amb el suport de:

12a Mostra d’Arts Escèniques Festival dels Amateurs

12è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

ENTRADES

Comèdia
El Coverol de  

les Franqueses

Comèdia
Grup PAM  

Teatre de Terrassa

Concert de ritmes pop amb 
instruments de joguina 

2princesesbarbudes
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1 dijous
Juguem a... timbals i percussió 
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

Espais de lectura. Comentari del llibre ‘Manual 
per a dones de fer feines’ de Lucia Berlin. A càrrec 
de Clara Martínez Clavell 
18 h Biblioteca Municipal

Espai Zero. Practiquem amb el cub de rubik 
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

Trobem-nos i parlem-ne: La divisió territorial de 
Catalunya. Reflexions sobre el mapa municipal, 
amb Enric Mendizábal, professor i investigador. 
21 h Centre Cultural de Marata 
Més informació a ccmarata@gmail.com o al  
938 496 640. Org. Centre Cultural de Marata
................................................................................

2 divendres
Espai Zero. Taller ‘Com es resol un cub de rubik’ 
18-19 h Centre Cultural de Bellavista 
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
................................................................................

3 dissabte
Cicle Musical Encicla’t. ‘Viatge a través del 
violoncel’, a càrrec dels violoncel·listes Anna 
Berruezo i Tenas i Pol Farrell i Quintana
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
................................................................................

4 diumenge
Passada dels Tres Tombs. Festa de Sant Antoni 
Abat
9 a 11 h Esmorzar de traginers i concentració de 
carruatges, de cavalls i de tractors al passeig 
Tagamanent
11 h Ofici religiós a l’església de Santa Eulàlia de 
Corró d’Avall
11.45 h Formació de la rua
12 h Benedicció dels animals i inici de la passada
14 h Degustació de borregos i vi dolç, i lliurament 
d’obsequis als participants
Org. Àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat 
amb la col·laboració de la Parròquia de Santa 
Eulàlia 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. 
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
Consell del Poble de Llerona 
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
................................................................................

6 dimarts
Hora del conte nadons. ‘La Filomena va al riu’ a 
càrrec de Titelles Pengim Penjam 
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

Espai Zero. Activitats dia de la Dona 
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

Espai Zero. Practiquem amb el cub de rubik
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
................................................................................

7 dimecres
Celebració del Dia de la Dona. Posa-hi nom!
19 h Can Font-Centre d’Art i Noves Tecnologies 
(Passeig del Pedraforca, núm. 22)
Tertúlia sobre la violència invisible i normalitzada 
envers la dona amb Júlia Humet, advocada i 
membre de Dona Llum, Associació Catalana per 
un Part Respectat, i Joana Badia, advocada.
*Hi haurà servei de monitoratge gratuït.
................................................................................

8 dijous
Celebració del Dia de la Dona. Posa-hi nom!
12 h Plaça de l’Ajuntament
Lectura de manifest
Representació de l’espectacle de dansa 
contemporània amb música en directe basat en el 

poema Divisa, de Maria Mercè Marçal, amb Nora 
Baylach i Mariona Vega.
Hi haurà habilitat L’espai dels pensaments 
per escriure què ens inspira el poema Divisa. 
Després s’exposarà al vestíbul de l’Ajuntament.

Rotllana... la son dels infants, com l’acompanyem 
des d’una mirada 
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 

Espai Zero. Activitats dia de la Dona 
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

Espai Zero. Taller impressions 3D 
18-19 h Centre Cultural de Bellavista 
Activitat per a joves de 17 a 30 anys 
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

Espai Zero. Practiquem amb el cub de rubik
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

La dona i els escacs
19 h Centre Cultural Can Ganduxer. Org. Club 
Escacs Les Franqueses amb la col.lab. el PME

Trobem-nos i parlem-ne: La Renda mínima 
universal, és justa i viable?, amb Núria Lozano 
Montoya, llicenciada en dret 
21 h Centre Cultural de Marata 
Més informació a ccmarata@gmail.com o al  
938 496 640. Org. Centre Cultural de Marata
................................................................................

9 divendres
Espai Zero. 2n Campionat Local Cub de Rubik 
18-19 h Centre Cultural de Bellavista 
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

Presentació del llibre: ‘El risc més gran’ amb 
l’autora Laura Pinyol 
19.30 h Llibreria L’Espolsada 
Org. Llibreria L’Espolsada
Inauguració exposició fotogràfica ‘Emprentes. 
Relat fotogràfic i efervescència de la vida al 
carrer’ de l’artista Júlia Perelló 
20 h Galeria Artemisia, Art & Tendències 
Org. Artemisia Art & Tendències
................................................................................

[ agenda ]
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“Març marcedor,  
nit freda i dia amb calor”

10 dissabte
Taller: ‘Viure sense tensions, és possible!!!’, a 
càrrec de l’Anna Velazquez
9.30-11 h o 11.30-13 h Antigues Escoles 
de Llerona. Dos tallers a escollir l’horari. 
Inscripcions a intercanviscorals@gmail.com o via 
whatsapp al 659 642 920
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
................................................................................

11 diumenge
Sortides de natura. Viladrau, la Sala i ermita de l’Erola
8 h Sortida des de Can Ganduxer en cotxes 
particulars 
Activitat guiada per Agustí Martinez 
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Dia de la Dona AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt
9 h Caminada, durada 1.30 h  
10.30 h Esmorzar 
11 h Xerrada: ‘Escrit per dones, llegit per dones’, 
a càrrec de Núria Busquets i Molist, poeta i 
traductora 
Inscripcions al 938 710 621 Glòria Puig, més 
informació a veinscorro@gmail.com 
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt 

BTT Internacional de Corró d’Amunt
9.30 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

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

Diada Castellera amb els Xics de Granollers, 
els Castellers de Caldes i els Castellers de l’Alt 
Maresme
11.30 h Plaça de l’Ajuntament
................................................................................

12 dilluns
Teatre Musical: ‘Grease’, a càrrec d’alumnes de 
6è A i B de l’Escola Guerau Liost 
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista 
Org. Escola Guerau de Liost
................................................................................

13 dimarts
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
Espai Zero. Taller de massatge 
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
................................................................................

14 dimecres
Teatre Musical: ‘Grease’, a càrrec d’alumnes de 
6è A i B de l’Escola Guerau de Liost 
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista 
Org. Escola Guerau de Liost
................................................................................

15 dijous
Conflictes familiars i de parella.  
Com fer-ne un abordatge conscient?  
Com acollim les necessitats dels infants? 
A càrrec de Neus Estrada, psicòloga, mare i 
facilitadora de ioga  
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista – Joan Camps  
Cal inscripció prèvia a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com. Org. Espai Nadó – Espai Infant

Xerrada – taller: A contracorrent, a càrrec de 
Núria Grases, professora de batxillerat, formadora 
en educació emocional, coach i economista 
17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer 
Places limitades. Inscripcions empadronats 
fins el 8 de març, no empadronats del 5 al 8 de 
març a http://www.lesfranqueses.org/PMCEIJ/
formaciofamilies o dimarts i dijous, de 10 a 13 
h, al 938 405 780. Col·lab. Àrea d’Educació – 
Projecte Educatiu Comunitat i Escola, Xarxa de 
Municipis de la Diputació de Barcelona

Espai Zero. Taller impressions 3D 
18-19 h Centre Cultural de Bellavista 
Activitat per a joves de 17 a 30 anys 
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

Trobem-nos i parlem-ne: El Banc de Llavors del 
Vallès Oriental. Què és i quina utilitat té?, amb 
Jordi Puig Roca, ambientòleg 
21 h Centre Cultural de Marata 
Més informació a ccmarata@gmail.com o al 938 496 640 
Org. Centre Cultural de Marata

................................................................................

16 divendres
Espai Zero. Taller Dj. 
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
................................................................................

17 dissabte
2n Campionat internacional de Cub de Rubik 
“World Cub Association”  
9-21 h Centre Cultural de Bellavista 
Inscripcions a www.rubik.cat o  
www.worldcubeassociation.org 
Més informació al Centre Cultural de Bellavista, 
a infanciaijoventut@lesfranqueses.cat o al  
938 405 780. Col·lab. Associació Española del 
Cubo de Rubik, Club de Rubik de Catalunya, 
World Cube Association

Excursió a la Riera de Caldes 
9-17 h Sortides des del Centre Cultural de 
Bellavista i Centre Cultural Can Ganduxer 
Inscripció oberta. Més informació a 938 405 781 
Org. Casals Infantils Municipals

II Assemblea General de socis de Sardanistes 
Franquesins 
Antigues Escoles de Corró d’Amunt 
16.30 h Primera convocatòria 
17.30 h Segona convocatòria 
18 h Pica – pica, sardanes i festa grossa 
Activitat oberta a tothom 
Org. Junta Sardanistes Franquesins 

................................................................................

18 diumenge
2n Campionat internacional de Cub de Rubik 
“World Cub Association”  
8-20 h Centre Cultural de Bellavista 
Inscripcions a www.rubik.cat o  
www.worldcubeassociation.org 
Més informació al Centre Cultural de Bellavista, 
a infanciaijoventut@lesfranqueses.cat o al  
938 405 780. Col·lab. Associació Española del 
Cubo de Rubik, Club de Rubik de Catalunya, 
World Cube Association

Recital de Clavecí, a càrrec de Pedro José 
Rodríguez Larrañaga 
10 h Església de Santa Coloma de Marata 
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i 
Centre Cultural de Marata
Circulació de Trens Tripulats 
Donació 1 euro / viatge 
11-13 h Circuit de Cal Gavatx 
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
................................................................................
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19 dilluns
Xerrada: ‘Com fomentar la responsabilitat’ 
17.30 h Centre Cultural de Bellavista 
Espai distès per a què les famílies pugueu 
compartir dubtes, dificultats i il·lusions 
Més informació i inscripcions al 938 405 780 o al 
correu infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 
................................................................................

20 dimarts
Espai Zero. Fem xapes i cuina salada 
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

Berenar de paraules, amb la presència de 
l’escriptor Alejandro Palomas 
17.30 h Centre Cultural de Bellavista 
Comentari de la novel·la ‘Un fill’ 
Org. Espai Zero i Biblioteca Municipal

Concert de primavera 
19 h Teatre Auditori de l’EMM Claudi Arimany 
Audició dels alumnes de les agrupacions 
instrumentals i corals de l’EMM Claudi Arimany 
Org. EMM Claudi Arimany
................................................................................

22 dijous
Obra de teatre: ‘El retorn d’Odisseu’, a càrrec 
dels alumnes de 6è de l’Escola Bellavista – Joan 
Camps 
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista 
Col·lab. Frec a Frec

Espai Zero. Taller impressions 3D 
18-19 h Centre Cultural de Bellavista 
Activitat per a joves de 17 a 30 anys 
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

Trobem-nos i parlem-ne: L’espai públic i el futur 
de la mobilitat, amb Pau Avellaneda, doctor en 
Geografia 
21 h Centre Cultural de Marata 

Més informació a ccmarata@gmail.com o al  
938 496 640. Org. Centre Cultural de Marata

Hora del conte en anglès. ‘There was an old 
lady who swallowed a fly’ a càrrec de l’escola 
d’idiomes Little English 
17.30 h Biblioteca Municipal

Taller familiar amb la il·lustradora Rocio Bonilla
12 h Llibreria L’Espolsada 
Cal inscripció prèvia 
Org. Llibreria L’Espolsada
................................................................................

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

26 dilluns
Consell del Poble de Corró d’Amunt
20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
................................................................................

31 dissabte
Torneig futbol Setmana Santa CF Bellavista-
Milan
9 h Zona Esportiva de Corró d’Avall
................................................................................

2 dilluns [ Abril ]
Caramelles Corró d’Amunt 
14 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt 
Dinar de caramelles, cantada de caramelles, rifa 
dels ous i animació de la tarda 
Org. AVV de Sant Mamet de Corró d’Amunt

SETMANA SANTA
Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Dv, 9 de març 
18.45 h Exposició del Santíssim Sagrament, res 
del Sant Rosari i confessions 
19 h Celebració de la Santa Missa 
19.30 h Via Crucis per l’interior de l’església
Ds, 10 de març
11-12.45 h Exposició del Santíssim Sagrament, 
res del Sant Rosari i confessions 
13 h Celebració de la Santa Missa
Dg, 25 de març Diumenge de Rams
11.30 h Benedicció de rams i palmes a la plaça de 
l’Església 
12 h Missa Solemne de diumenge de Rams, i 

oferiment per parts dels assistents, de rams i 
palmes per la confecció del “Monument”
Dj, 29 de març Dijous Sant
19 h Missa vespertina de la Cena del Senyor amb 
Ofici del “Lavatori de peus”
Dv, 30 de març Divendres Sant de la mort del 
Senyor
10 h Res de Laudes 
19 h Ofici del Divendres Sant. Adoració de la Creu 
20 h Processó del Via Crucis. Recorregut: pl. 
Església, passatge de la Rectoria, carrer de la 
Serra, carretera de Ribes, avinguda Santa Eulàlia 
i pl. Església 
Ds, 31 de març Dissabte de la sepultura del 
Senyor
10 h Romeria a la Mare de Déu de Fàtima de 
Llerona
21 h Missa Solemne de la Vigília Pasqual
Dg, 1 d’abril Diumenge de Resurrecció del 
Senyor
12 h Missa Solemne de la Resurrecció del Senyor 
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

SETMANA SANTA
Parròquia de Sant Francesc d’Assís de Bellavista 
Dj, 22 de març
19 h Xerrada quaresmal sobre el llibre del 
Gènesis
Dg, 25 de març
10.45 h Celebració de Rams 
Dm, 27 de març
19.30 h Celebració comunitària del perdó 
Dj, 29 de març
19 h Celebració del Sant Sopar del Senyor 
22 h Hora Santa 
Dv, 30 de març
11 h Viacrucis 
19 h Celebració de la Passió 
Ds, 31 de març
22 h Celebració de la Vetlla Pasqual 
Dg, 1 d’abril
11 h Missa dominical, primer diumenge de 
Pasqua
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista

SETMANA SANTA
Parròquia de Santa Coloma de Marata
Dg, 25 de març 
11 h Benedicció i missa 
Dj, 29 de març 
20.30 h Cena del Senyor 
Dg, 1 d’abril 
11 h Diumenge de Pasqua 
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

SETMANA SANTA
Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt 
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Dv, 30 de març Divendres Sant 
11 h Passió del Senyor 
21 h Sant Viacrucis 
Ds, 31 de març Dissabte Sant 
21 h Missa 
Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Exposició de pintura FLOR DE SOL Helianthus 
annuus Un recorregut al voltant del sol. 
Del 5 al 24 de març, Can Font - Centre d’Art i 
Noves Tecnologies de dl a dv, de 16.30 a 20 h 
Exposició de pintura Elisenda Mallol Comas, 
orientada a les arts plàstiques

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!

CÀSTING OBRA FRANCESCO de la Parròquia de 
Sant Francesc d’Assís de Bellavista 
Dv, 2 de març a les 19h, Al local parroquial 
Sant Francesc d’Assís de Bellavista (carrer de 
Barcelona, 36 baixos de Bellavista) 
Càsting per trobar actors i actrius de 15 a 70 
anys. No cal experiència, només ganes de 
conèixer l’apassionant món del teatre. Més 
informació a 931 748 242 
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista

ACTIVITATS, 
CURSOS I TALLERS
CASAL INFANTIL MUNIPAL DE SETMANA SANTA
Del 26 al 29 de març, de 9 a 13 h. Serveis 
opcionals d’acollida: de 8 a 9 h, menjador i casal 
de tarda. Al Centre Cultural de Bellavista i al 
Centre Cultural Can Ganduxer.
Preus: 35 € per infant / 29,50 € per segon o més 
germans.
Inscripcions: del 5 al 22 de març per als infants 
empadronats al municipi i del 16 al 22 de març 
per als infants empadronats i no empadronats al 
municipi.
Es poden formalitzar al Centre Cultural de 
Bellavista dl, de 9 a 13 h i dl, dc i dv, de 16 a 18.30 
h o al Centre Cultural Can Ganduxer dj, de 9 a 13 
h i dm, dj i dv de 16 a 18.30 h. 
Org. Casals Infantils Municipals

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 938 466 506 
(Corró d’Avall) / casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Inscripcions obertes / places limitades 
Org. Casals infantils municipals

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

CÒLONIES JOVES Embassament de Sau 
26, 27 i 28 de març de 9 h del dia 26 a 17 h del dia 28.
Centre Cultura de Bellavista i Centre Cultural 
Can Ganduxer.  
Preu: 50 € inscrits / 60 € no inscrits. Inscripció 
oberta. Informació i inscripcions: 938 405 781

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 
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 març, de 17.15 a 18.30 h Casal 
Cultural de Corró d’Avall 
Dv, 2, 9, 16 i 23 de març, de 17.15 a 18.30 h Centre 
Cultural de Bellavista 
Sardanes per a Jubilats 
Dm, 6, 13, 20 i 27 de març, 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.

•	 Taller de música amb nadons. Espai per 
compartir vivències mitjançant la música 
en família. Taller impartit per Maria Espriu, 
infermera, terapeuta musical i mare. 
Cal inscripció prèvia. 
Dc, 7, 14, 21 i 28 de març de 17.30 a 18.30 h, 
Centre Cultural de Bellavista

•	 Dansant amb el teu bebè. Reforça el vincle 
mare – nadons de 6 setmanes a 1 any. 
Dc, del 7 al 28 de març, 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 

•	 Portes obertes La Llavor 
13, 14, 15 i 17 de març, de 10 a 13 h, Aula 
d’Entorn Rural Capuxi de Corró d’Amunt. 
Obrim les portes de La Llavor a totes les 
famílies que busquen una alternativa 
diferent d’educació en un entorn natural. 
Adreçat a famílies amb infants de 2 a 6 anys. 
Cal confirmar assistència. 
Més informació: lallavor.lesfranqueses@
gmail.com o al 608 441 672 
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Francesc Colomé
President del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates

VAGA FEMINISTA 8M. El proper 8 de març hi ha una jornada de vaga general de 24h convocada per lluitar i fer front a les desigualtats i discrimi-
nacions que continuem patint les dones en tots els àmbits: laboral i acadèmic, en el consum, en els treballs de cura i reproducció. És una vaga 
àmpliament treballada tant dins del nostre país com també a nivell internacional. En els últims temps som moltes les dones que a partir de 
mobilitzacions conjuntes ens estem apoderant i aquesta convocatòria se suma a la campanya per la Vaga Internacional de Dones, impulsada el 
2017 pel moviment feminista de països com l’Argentina, Mèxic, Itàlia o els Estats Units. Des del nostre grup municipal fem una crida a totes les 
persones, dones i homes, a participar activament en la vaga general i paralitzar tots els treballs, fins i tot aquells que realitzem gratuïtament 
a les llars i espais privats. Fem front a un model patriarcal, desmuntem els estereotips, els prejudicis i l’opressió a la que ens sotmeten els 
models imposats des d’una construcció androcèntrica de la història i de la societat que ens vol fora de l’esfera pública i els espais de poder i de 
representació, diem prou a la manipulació dels nostres cossos i de les nostres vides, no som mercaderies ni objectes al servei de desitjos ali-
ens, ens rebel·lem en contra que els productes que ens són imprescindibles (d’higiene personal) es considerin articles de luxe. Ens hem decidit 
a paralitzar tots els treballs i permetre que totes les dones puguin exercir el seu dret a vaga més enllà de l’àmbit laboral, també amb relació a 
les tasques de cura que es fan a la societat i a la família. #EnsAturem #VagaFeminista #8MJoFaigVaga i tu, en faràs?

El PDeCAT al congrés ha presentat una esmena a la Proposició de Llei Socialista per a la reforma de l’Indult, per evitar que les persones 
jutjades per delicte de rebel·lió puguin ser inhabilitades de manera preventiva abans del judici. Cal recordar que l’article 55.2 de la Cons-
titució permet la suspensió de Drets Fonamentals únicament en cas de pertinença a banda armades i terrorisme. En aquest sentit, quan 
es va debatre i aprovar la reforma de la Llei d’enjudiciament criminal, el 1988, es va incorporar l’article 384 bis, que amplia els supòsits de 
suspensió de drets i llibertats per delictes de ‘rebel·lia’, un concepte d’enorme inconcreció que ja en el seu moment va ser denunciat pel 
Grup de Minoria Catalana, que va presentar una esmena per a la seva correcció. “S’està aplicant la lògica de la lluita antiterrorista contra 
dirigents polítics catalans no violents, i això resulta profundament antidemocràtic“. Fa 30 anys la reforma de la Llei es va pensar en un 
context de lluita contra el terrorisme d’ETA . El 384 bis permet aplicar la inhabilitació prèvia a la sentència condemnatòria i, en el cas de 
tenir la persona implicada funció o càrrec públic o de representació, les conseqüències d’una inhabilitació prèvia poden ser irreparables, 
sabent que qualsevol acte de processament pot finalitzar en sobreseïment o en sentència absolutòria, a més d’atemptar directament contra 
la presumpció d’innocència. En aquest sentit, apel·lem “a la tornada a la política i a la capacitat de diàleg“. I afegim: “Ni la prohibició dels 
indults ni el manteniment del 384 bis ajuden a resoldre la qüestió catalana, més aviat la compliquen“.

Des de el PSC Les Franqueses us volem fer arribar que continuem treballant per a l’educació al nostre municipi. Vull recordar-vos que fa 
uns mesos vam iniciar les gestions amb el Departament d’Ensenyament per aconseguir pel proper curs 2018-2019 el batxillerat a l’Institut 
El Til·ler, i després de moltes converses, ja podem dir que es podran cursar estudis de batxillerat (Científic-Tecnològic i Humanístic-Social). 
Es tracta d’una demanda històrica i finalment s’ha aconseguit. Ja disposarem de batxillerat tant a l’Institut El Til·ler, com a l’Institut Lau-
ro, així com els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior que ja tenim a l’Institut Lauro (Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi 
Natural i Animació d’Activitats Físiques i Esportives). D’aquesta manera, els alumnes de Llerona, Marata, Corró d’Amunt, Corró d’Avall i 
Bellavista tindran dues opcions de gran qualitat per cursar batxillerat al municipi. També, dins el treball constant  per promocionar les 
accions dels centres educatius i les seves AMPA, per aquest any 2018, augmentem les subvencions adreçades a escoles i a les AMPA en un 
10%. També estem treballant en un nou model d’Escola de Música, per potenciar-la encara més i convertir-la en una de les millors escoles 
municipals de música de la comarca. Esperem comptar amb el suport de tots vosaltres, ja que considerem la formació musical fonamental 
per l’educació dels nostres fills i filles. Des de el PSC continuem treballant pels nostres veïns i veïnes.

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

José Antonio Aguilera Galera
Regidor del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –Candidatura de Progrés 
[PSC-CP]
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal [ERC-AM]

L’aigua, un altre cop. Fa mesos quan CiU, PSC i PP van renovar arbitràriament la concessió a Sorea, alguns vàrem advertir que al 2018 els 
preus s’enfilarien. Ja hi som. Diuen que un 8,5% de mitjana; pocs euros, diuen. Argument: l’increment del preu de compra de l’aigua. Però 
la pujada que el govern ens aplica és més alta. A més, comerços i indústries estrenen tarifa, amb uns preus superiors als domèstics. Els hi 
arribarà una aigua millor que a les cases? O només més cara? Segur que al Ple de febrer haurem parlat del tema. Doneu un cop d’ull a la 
video acta, si us interessa, i als propers rebuts. 

L’aigua arriba i, un cop utilitzada, se’n va. I això també ho tenim fotut, a les Franqueses. Tenim problemes seriosos amb el clavegueram. 
És el que passa quan anys i anys de govern es dediquen a prioritzar allò que es veu i dona vots pel damunt del que és important. Els veïns de 
Corró d’Avall poden mirar la “gespa” del passeig dels Til·lers, i els de Bellavista les millores a l’exterior d’algunes zones i edificis, però la 
merda, textualment, va per sota, i no va gaire fina. 

Si voleu anar a respirar cap a Marata i Corró d’Amunt  amb l’autobús haureu de vigilar molt a les parades d’aquesta zona. Un pal clavat al 
terra, ferm irregular, sense espai, a tocar dels vehicles que passen volant, sense aixopluc, i esperant a peu dret o asseguts al marge. Amb sol, 
fred, pluja o vent. Així esperen el bus els veïns. Sovint gent gran. Sovint carregats. Potser malalts?  Però són pocs i potser ja han traspassat, a 
les properes eleccions, podrien pensar els del govern. I gasten milions en grans projectes, en lloc de milers en petites realitats. 

LES OBRES DE LA RONDA NORD CONTINUEN SENSE ARRIBAR
Els mesos van passant i hi ha obres que fa temps que estem reclamant que continuen sense arribar. Per una banda, les obres d’accés al po-
lígon Congost, Sector V, incloses en el conveni signat fa molts anys i que s’haurien d’haver fet quan es va construir la Ronda Nord. De l’altra, 
les mesures per evitar accidents en el tram de la Ronda Nord comprès entre la carretera de Girona i la de la Roca, on s’han produït molts 
accidents, alguns mortals, perquè no hi ha separador i els vehicles col·lisionen frontalment amb les nefastes conseqüències que això com-
porta. Aquesta és una altra de les reclamacions que s’han fet, instal·lar separadors en aquest tram, en el qual es pot circular a 100 km/hora, 
però tampoc no es fa res per resoldre-ho, tot i que el cost no és pas elevat. Les obres continuen sense fer-se i ens van dient que es duran a 
terme aviat, però seguim sense saber quan i com es faran, tot i que el conveni entre ambdues parts especifica que es faran immediatament. 
Mentrestant, continuem esperant que finalment es resolguin aquests dos temes. 

EDUCAR PARA LA PAZ 
Quizás no somos conscientes de la importancia de levantar a nuestros hijos con valores enfocados en la Paz.  Desafortunadamente 
la educación moderna está enfocada en la competencia, ignorando quizás que este sea el principio de la confrontación, como de igual 
manera puede llegar a ser una fuente de futuros problemas mayores.  En este punto es fundamental tener en cuenta la enseñanza de 
la cooperación y de la solidaridad.  Los conflictos deberían ser discutidos y resueltos de una forma pacífica, dialogada y teniendo muy 
claro que las partes tienen que estar dispuestas a sacrificar algo o ceder algo para llegar a conseguir un consenso general:  todos 
salen perdiendo y todos salen ganando; o dicho en otras palabras, nadie gana pero tampoco nadie pierde.

Estos términos, llevados al panorama político actual, resultan siendo que el problema es que nadie se resigna a ceder, haciendo 
que el problema vaya creciendo y se vaya complicando paulatinamente, hasta llegar a límites incalculados.

Por eso es tan importante la educación para la paz y la voluntad para encontrarla.  La competencia, aunque mueve a la gente, 
no puede ser tan buena como la cooperación.  Los pulsos políticos no pueden ser buenos, si detrás de ellos está el factor humano.  
Tanto las personas, como los pueblos, deben saber convivir de forma pacífica y sinó, aprender a hacerlo. No se puede tener a todo 
un pueblo en ascuas, semi-gobernado y pasándolo mal, simplemente porque la gente que les conduce ha sido incapaz de sentarse a 
dialogar y tratar de solucionar un problema bajo un marco legal, ya desde hace bastante tiempo!  Es injusto! 

Francesc Torné
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Martha Edel
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