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

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

[ editorial ]

[ sumari ]

Segons un estudi de la Diputació
de Barcelona, la intensitat mitjana
de vehicles del camí de Marata es
situa al voltant dels 2.500 al dia, amb
un percentatge de vehicles pesants
del 6,5%. Podríem dir que passen
tants vehicles al dia per la carretera
BV5151 de Corró d’Avall a Cànoves
com pel camí de Marata, entenent
que una és carretera i preparada
per a tal i l’altre camí. Són molts
els vehicles, sobretot de fora del
municipi que el fan servir com a
drecera per anar de la Garriga o
l’Ametlla a Cardedeu, a l’autopista
AP7 o la de Mataró i així estalviar-se
passar per la Ronda Nord. Marata
és un paratge natural de valor
incalculable i les administracions
l’hem de preservar i conservar. Es per això que a petició veïnal ens vam reunir amb
representants del Centre Cultural de Marata, Unió de Pagesos i veïns de Marata
per buscar mesures per a pacificar el trànsit del camí. L’objectiu d’aquestes
mesures és millorar la seguretat vial fent un camí transitable pels veïns i reduir
l’elevat trànsit que passa actualment pel camí, al qual s’hi ha afegit l’alta velocitat
i l’incivisme de certs conductors, que no respecten les limitacions de velocitat. Tot
esperant l’execució del sector N, que inclourà el tancament de la sortida perillosa
de davant de la Sandoz i que farà que els vehicles que vulguin fer drecera hagin
d’anar fins a la rotonda de can Jorn i ja no els hi sigui tan factible passar-hi, hem
acordat tot un seguit de mesures que ens ajudaran a pacificar el trànsit pel camí.
A grans trets son les següents: 1.- Construir un voral de forma alternada amb
passos de vianants alçats, d’una amplada ideal d’un metre entre el pont de la riera
Carbonell i les bústies de can Font de Baix, al mateix nivell de la calçada per dividir
físicament l’espai amb un separador format per pilones de fusta amb un travesser
a sobre; les pilones tindran 14 cm de diàmetre i una alçada de 40 cm; el voral
haurà de ser asfaltat però pintat d’un color terrós; tant el color de la pintura com
el material de les pilones es trien per correspondre’s millor amb la ruralitat de
l’entorn. 2.- Aixecar un ressalt davant de cal Tort que obligui els vehicles a reduir
realment la velocitat donat que aquest és un dels punts més perillosos en aquest
moment pel fet d’estar al mig d’un tram recte 3.- En tot el tram de camí de Marata,
limitar la velocitat de circulació a 30 km/h i prohibir tant l’avançament com el
pas de vehicles destinats al transport de mercaderies (excepte serveis a granges
agrícoles i veïns). Aquestes mesures consensuades amb la gent de Marata les
passarem a la comissió que es va crear per acord de Ple de 30 de juliol de 2015.
Paral·lelament també estem estudiant juntament amb la Diputació de Barcelona
mesures per pacificar el trànsit a la carretera BV5151 (de Corró d’Avall a Cànoves)
i que consisteixen principalment en: 1.- Execució d’una cruïlla elevada entre els
carrers Céllecs i Tagamanent que millorarà i facilitarà el creuament de vianants.
2.- Implantació de 2 ressalts o esquenes d’ase a l’alçada de Milpins i 3.- Execució de
portes d’entrada o esquenes d’ase a l’entrada i sortida del poble de Corró d’Amunt.
“A poc a poc” i amb bona lletra anem millorant la xarxa viària del municipi i fent-la
més segura.
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[ actualitat ]
Finalitza la reforma de l’Espolsada

Les obres de la plaça acaben abans del temps previst inicialment
per fer realitat un dels projectes més esperats del municipi

L

es Franqueses ja té una nova plaça de l’Espolsada amb
la que s’ha pretès millorar la sostenibilitat ambiental i la
seguretat convertint-la en un espai més adequat per a
l’ús dels vianants, adaptant les alineacions i les cruïlles
existents a la normativa d’accessibilitat, i ordenant i connectant
la plaça Muriel Casals amb la plaça l’Espolsada per tal
d’afavorir-ne la seva utilitat, i millorar-ne el seu aspecte.
Amb aquesta remodelació de la plaça, les obres de la qual han
finalitzat abans del temps previst inicialment tot i haver-se
endarrerit per les inclemències climatològiques dels darrers
dies, es busca potenciar l’activitat econòmica, comercial i social
en tota la zona, a més de prioritzar l’ús de vianants i eliminar el
trànsit rodat, construint una plataforma única en tota la plaça.
Actualment, aquest espai es composa de 4 metres lliures pel
recorregut dels vianants, d’una zona d’estar i descans de 10
metres d’amplada (bars i terrasses) sota una zona arbrada i pels
40 metres lliures que la plaça ja tenia.

Vista general de la plaça de l’Espolsada
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Extensió de la plaça per l’antic traçat del carrer Sant Ponç

Antecedents
El projecte de remodelació de la plaça de l’Espolsada es va
presentar a tots els veïns i veïnes de la plaça al juny del 2017
per al que poguessin realitzar les consultes i suggeriments que
creien convenients i construir entre tots, sota la premissa Entre
tots fem les Franqueses, un espai més segur i confortable.
Les obres van començar a mitjan del mes de gener quan les
màquines van entrar a treballar el primer tram del carrer Sant
Ponç, a l’alçada de la carretera de Cànoves. Dos mesos i mig
després, la remodelació de la plaça de l’Espolsada ha finalitzat
fent realitat un dels projectes més esperats del municipi.

Connexió de la plaça de l’Espolsada amb el parc de Muriel Casals
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El Centre Cultural de Corró d’Avall
serà una realitat en 12 mesos

Les Franqueses comptarà amb un nou equipament de 5.279m2
destinat a usos culturals, esportius i sociosanitaris

E

l projecte del Centre Cultural de Corró d’Avall, pensat
inicialment com a teatre auditori, es transformarà en
una nova biblioteca, un pavelló poliesportiu i acollirà el
centre d’atenció primària situat actualment a l’edifici de
l’Ajuntament. L’edifici també comptarà amb una zona de bar.
L’empresa Constructora Calaf S.L.U. ha iniciat les obres per a
habilitar els 5.279 m2 de l’interior de l’edifici, aprofitant les particions i l’estructura ja construïts per l’antiga adjudicatària de
l’obra.
Pavelló poliesportiu
Estarà situat a la planta baixa i tindrà una superfície de 1.053
m2. Constarà d’una pista esportiva multiusos, una zona de grades, vestidors i magatzem.
Biblioteca
Tindrà 1267 m2 de planta i estarà situada al primer pis. Constarà d’una zona d’acollida amb l’accés per al públic i un espai
polivalent de 120 m2. També inclourà dues àrees de lectura diferenciades, la general i la infantil, un espai de treball intern amb
despatxos i altres serveis i zones logístiques.
Centre d’Atenció Primària
El nou espai pel CAP de Corró d’Avall tindrà una superfície de
876 m2 i constarà d’espais diferenciats per a la recepció, l’administració, les àrees de medicina general i de pediatria, una
zona polivalent, una aula d’educació sanitària i formació i diversos espais per al personal i els serveis interns. A la planta baixa
també s’hi habilitarà una zona de cafeteria per a donar servei a
tot l’edifici.
Pressupost i execució
El pressupost total de l’obra és de 4.527.200,61 euros i el termini
d’execució és de 12 mesos.

Plànol de l’alçat del futur Centre Cultural de Corró d’Avall

La zona exterior, qualificada com a zona verda, quedarà de
moment sense urbanitzar a manca d’adjudicar-ne l’obra.
Antecedents
A finals de 2006 el Ple de l’Ajuntament aprova inicialment el
projecte d’execució del Centre Cultural de Corró d’Avall.
L’execució de l’obra s’adjudica durant l’estiu de 2008 a l’empresa
Sacyr, S.A.U. Aquesta empresa executa el 37,9% del projecte
fins que a principis de 2010 queda aturada la construcció.
L’Ajuntament, aleshores, es replanteja el projecte i la idoneïtat
dels usos de l’edifici.
Durant el maig de 2013 s’inicia un procés participatiu ciutadà per
a impulsar la recuperació del projecte i per elaborar-ne un pla
d’usos més adequat a les necessitats del municipi. El procés es
clou a l’estiu de 2014 amb una proposta guanyadora, la creació
d’un espai per a usos sociosanitaris, culturals i esportius.

Visita durant l’inici de les obres del Centre Cultural de Corró d’Avall
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Comença el projecte de pacificació
del trànsit del camí de Marata

Ajuntament i veïns han signat un conveni que inclou els acords per
reduir la velocitat i el nombre de vehicles que circulen per aquesta via

S

egons un estudi de la Diputació de Barcelona, la intensitat mitjana de vehicles del camí de Marata es situa al
voltant dels 2.500 al dia, amb un percentatge de vehicles pesants del 6,5%. El nombre tan elevat de trànsit
ja suposa un problema, però, a més, s’hi afegeix l’alta velocitat. Dos factors, per tant, que posen en perill veïns i vianants
que caminen per aquesta zona. La pacificació del camí per
Marata és una antiga reivindicació, que es remunta alguns
anys enrere. Durant la sessió plenària del 30 de juliol de 2015
es va aprovar crear una comissió per resoldre els problemes
de trànsit en aquesta via.

Major. L’Ajuntament ha pres el compromís de valorar aquesta
data, però no ha pogut assegurar que es pugui complir tenint en
compte que és ara quan l’equip tècnic començarà a treballar el
projecte i haurà de valorar el que suposen les mesures sobre el
terreny. “En aquest conveni hi ha previstos 50.000 euros i ja us
dic ara que no crec que en tinguem prou, però si falten diners els
posarem”, ha assegurat l’alcalde, Francesc Colomé.
PUNTS BÀSICS DE L’ACORD DE PACIFICACIÓ
•Construir un voral d'una amplada ideal d’un metre entre el
pont de la riera Carbonell i les bústies de can Font de Baix, al
mateix nivell de la calçada per dividir físicament l’espai amb un
separador format per pilones de fusta amb un travesser a sobre;
les pilones tindran 14 cm de diàmetre i una alçada de 40 cm; el
voral haurà de ser asfaltat però pintat d'un color terrós; tant el
color de la pintura com el material de les pilones es trien per
correspondre's millor amb la ruralitat de l'entorn.
•Només en aquells punts on l'amplada del camí no permeti
els 4,5 m de calçada més el metre de voral, se sacrificarà espai
del voral per assegurar els 4,5 m d'amplada de circulació de
vehicles, assegurant però sempre el separador entre calçada i
voral, i un espai de pas mínim per a transitar-hi a peu.

Signatura del conveni amb membres de la comissió que ha treballat l’acord

Després d’estudis i de sessions de treball per trobar les millors
solucions per reduir trànsit i velocitat, aquest mes de març
l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, i membres de
la comissió (Joaquim Cassà, coordinador comarcal d’Unió de
Pagesos; Antonio Martínez, tresorer del Centre Cultural de
Marata; i Gerard Lloreda, veí de Marata) han signat un conveni
amb uns primers acords. “Pel camí de Marata hi passen tants
vehicles com per la carretera que va de Corró d’Avall a Cànoves.
Per tant, la paraula camí trontolla i hem d’aconseguir reduir
el trànsit”, ha comentat l’alcalde, Francesc Colomé. El primer
tinent d’alcalde, Juan Antonio Corchado, que també ha format
part d’aquesta comissió, ha assegurat que l’objectiu és que la
ciutadania pugui “passejar tranquil·lament, que els vehicles
passin a la velocitat que pertoca i, sobretot, que passin menys”.
Durant la signatura del conveni al Centre Cultural de Marata,
els tres veïns que formen part de la comissió han agraït l’inici
d’aquest projecte i han demanat si es pot tenir enllestit per Festa

•El voral es construirà de forma alternada al llarg del camí,
buscant estratègicament els costats més idonis a cada tram,
tant per a vetllar al màxim per la seguretat dels vianants com
per a permetre l'accés a les cases; el pas d'un costat a l'altre es
farà mitjançant passos de zebra alçats degudament senyalitzats.
•Aixecar un ressalt davant de cal Tort que obligui els vehicles
a reduir realment la velocitat donat que aquest és un dels punts
més perillosos en aquest moment pel fet d'estar al mig d'un tram
recte.
•Tenint en compte que es tracta d'un camí veïnal per on
passa maquinària agrícola voluminosa, caldrà assegurar algun
apartador en alguns punts del camí.
•Substituir les barreres de seguretat metàl·liques que
actualment hi ha al pont de la riera Carbonell, i entre ca l'Enric i
can Ginesta, per barreres de fusta, més adequades a la ruralitat
de l'entorn.
•En tot el tram de camí de Marata, limitar la velocitat de
circulació a 30 km/h i prohibir tant l'avançament com el pas de
vehicles destinats al transport de mercaderies (excepte serveis
a granges agrícoles i veïns).
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[ actualitat ]
“El manual del buscador de feina passa
per apuntar-se a Can Ribas”
Juli Gil és un dels 10 darrers contractats per un Pla d’Ocupació a
l’Ajuntament de les Franqueses

D

es de l’any 2015, els plans d’ocupació de l’Ajuntament
de les Franqueses han donat una oportunitat laboral a
més de 200 persones, gairebé la meitat, de Bellavista.
L’Oficina de Pla de Barris ha generat contractes
temporals per a un centenar de veïns. Un dels beneficiaris
és en Juli Gil, un jove de 29 anys que, des de finals de gener,
forma part de la Brigada Municipal.
“ Vaig estar 8 mesos treballant a Tenerife i quan vaig tornar
em van recomanar apuntar-me a Can Ribas… Em vaig apuntar
per buscar feina, vaig
portar el meu currículum
Més de 200 persones
i cada divendres anava a
s’han beneficiat del plans veure el panel on pengen
d’ocupació des de 2015
les ofertes de feina. Des
d’aleshores m’han trucat
diverses vegades i la darrera va ser pel Pla d’Ocupació”.
En Juli és una de les 10 persones que han signat un contracte
per formar part del darrer Pla d’Ocupació que s’ha obert
aquest any. Per a aquesta convocatòria era imprescindible
ser veí de Bellavista, ja que es tracta d’una convocatòria
específica de Pla de Barris. Els plans d’ocupació són una
oportunitat persones en situació d’atur de llarga durada o
en situació de risc d’exclusió. Bona part dels beneficiaris del
darrer pla són persones majors de 45 anys, amb dificultats
per reincorporar-se al món laboral. Actualment i fins el mes
de juliol faran tasques a la Brigada Municipal o d’agents
cívics.
En Juli està a la brigada, fent feines que no li venen de nou
ja que als 17 anys va començar al món de la construcció.
La seva és la mateixa història de molts que es van pujar al
carro del boom de la construcció i que van frenar en sec cap
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al 2010. Des d’aleshores que treballa a temporades i veu en
aquest Pla d’Ocupació una nova oportunitat, “el primer que
vaig pensar quan em van dir que eren sis mesos és que havia
d’acomplir i aprendre tot el que pogués perquè en un futur
qui sap si mai necessitaran
“Haig de currar-m’ho,
ningú (...) En aquests sis
mesos el que haig de fer és
aprendre i fer que em
currar-m’ho, aprendre i fer
vegin”
que em vegin”. Per si de cas,
però, té clar que ha de pensar més enllà i comenta que “el
manual del buscador de feina passa per apuntar-se a Can
Ribas, ho recomano al 100% (...) i abans de que acabi el Pla
d’ocupació tornaré a la rutina de buscar feina per assegurarme que quan acabi aquí ja la tingui”.

Juli Gil realitzant feines de manteniment de l’enllumenat públic

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Sardanistes Franquesins premiats per
la seva tasca de difusió de la sardana
Montblanc esdevé la Capital de la Sardana 2018 on l’entitat de les
Franqueses es reconeguda pel seu compromís amb la promoció i
difusió d’aquesta dansa catalana.

S

’han desvelat els Premis
Capital de la Sardana 2018, on
Montblanc ha agafat el relleu a
Figueres per esdevenir, fins al
març del 2019, l’espai de trobada per
a la dansa catalana. Els Sardanistes
Franquesins han estat un dels premiats
per la seva tasca d’ensenyament de la
sardana a tots els col·lectius d’arreu
del municipi. El lliurament dels premis
però, no serà fins al 10 de novembre,
moment en què es materialitzarà el
reconeixement a les persones, entitats
i institucions que desenvolupen una
tasca de difusió i defensa de la sardana i
la dansa tradicional.
Durant l’acte, celebrat el dissabte 17 de
març, també s’ha atorgat la Medalla al
Mèrit Sardanista a Lluis Puig, conseller
de Cultura destituït, per la seva
incansable activitat d’estudi, difusió, suport i

enaltiment de la cultura
popular i tradicional
catalana especialment
la sardana i la dansa
catalana
des
de
diversos àmbits. També
s’han realitzat diversos
reconeixements en el
marc de la capitalitat,
una manera més de
portar la sardana
a àmbits en què
habitualment no hi és.
L’entitat sardanista
de les Franqueses va
començar a moure’s al
municipi fa només dos
anys amb la voluntat
Ballada dels Sardanistes Franquesins a la plaça de Can Font
de fer trobades per
ballar aquesta dansa i oferir tallers i la dansa adreçades a totes les edats i
activitats relacionades amb el món de obertes a tothom.
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Educació prepara el terreny pel canvi de
gestió de l’Escola Municipal de Música

Es creen les bases del Model de Centre Educatiu i promotor de la
Música amb les bases del futur de l’EMM Claudi Arimany

L

’objectiu del document marc Model de Centre Educatiu
i promotor de la Música és adaptar el model de l’escola
de música a la realitat formativa actual i assentar les
bases per al procés de licitació de la gestió d’aquest
equipament que s’obrirà abans de l’estiu.
Una de les bases del projecte i, per tant, de la nova Escola
Municipal de Música Claudi Arimany és entendre la formació
musical com alguna cosa més enllà de l’àmbit docent, obrint el
servei al municipi i a la ciutadania. Per tal d’aconseguir aquest
objectiu es treballarà tres línies d’actuació:

Sala d’actes de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany

. Apropar la música a la ciutadania per motivar la iniciació
com a oients o com a músics
. Concebre l’alumne de l’escola de música com a membre
d’una comunitat i un municipi, fomentant el compromís
amb l’entorn.
. Gestionar l’EMM com a punt de referència tant per les
persones motivades per la música com per a aquells que a
priori no estan involucrats en aquest món.
El model de gestió es basa en l’especialització de l’entitat
concessionària, en el servei públic i en la coordinació directa
i àgil de l’ens gestor amb el Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut.
La nova gestió garantirà una oferta formativa de base, àmplia,
diversa, oberta i activa i aquesta oferta ha de ser present en les
dates senyalades en el calendari de les Franqueses.
Per últim, el “Model de Centre Educatiu i promotor de la
Música” defineix el model pedagògic com a inclusiu, amb atenció
individualitzada, motivador, significatiu, global, funcional,
social i cooperatiu, artístic i transversal o obert a la reflexió i la
innovació.
Tot i que encara no hi ha dates fixades, la licitació per a la nova
gestió de l’Escola Municipal de Música està previst que es
publiqui abans de l’estiu per facilitar a l’entitat concessionària la
correcta gestió de la matriculació pel curs 2018-2019.

La Sala de Lectura de Can Ganduxer es renova

E

l servei ubicat a Can Ganduxer
compta amb un nou espai per a
petits lectors. Un espai especialitzat i
adaptat als usuaris més petits on poder
realitzar activitats com l’Hora del Conte
per a Nadons.
Aquesta no és l’única novetat de la Sala
de Lectura. L’espai ha renovat i ampliat
el fons bibliogràfic per a infants i joves
amb material adient per a realitzar les
tasques escolars.

Les novetats d’aquest espai del Servei
de Biblioteca Municipal s’afegeixen al
fons bibliogràfic per a adults i als 8
ordinadors amb connexió a la xarxa amb
que ja comptava.
La Sala de Lectura de Can Ganduxer
també ofereix, com ja és habitual,
la gestió els préstecs del Servei de
Biblioteca Municipal a través del seu
personal. L’horari d’obertura és de
dilluns a divendres de 16.45 a 19.45 h.

L’Hora del Conte per a Nadons
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[portes obertes i preinscripcions curs 2018-2019]
Les preinscripcions a centres d’Educació Infantil i Primària
i d’Educació Secundària Obligatòria seran entre el 13 i el 24 d’abril
ESCOLA GUERAU DE LIOST

ESCOLA CAMINS

Demanar cita prèvia al 938 463 216

Demanar cita prèvia al 938 402 215

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)

INSTITUT LAURO

ESCOLA BELLAVISTA-JOAN CAMPS

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)

Carrer d’Astúries, 3 //Tel. 938 402 852

Demanar cita prèvia al 930 138 087

Preinscripcions ESO

De dl. a dv. de 9 a 12.30 h.
Dc. de 15.20 a 16.50 h.

ESCOLA COLORS

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)

Demanar cita prèvia al 938 497 222

INSTITUT EL TIL·LER

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

ESCOLA JOAN SANPERA I TORRAS

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)

Demanar cita prèvia al 938 495 594

Preinscripcions ESO

De dl. a dv. de 8.30 a 10.30 h i de 12 a 13.30 h.
Dl. i dm. de 15 a 16.15 h.

Aquest codi QR us connecta amb la pàgina web de la Generalitat de Catalunya on trobareu la
documentació i la informació necessàries per a les preinscripcions 2018-2019

Jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals
i als instituts (batxillerat i cicles formatius)
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

INSTITUT EL TIL·LER
Batxillerat
Dijous 3 de maig a les 18 h
Carretera de Ribes, 45-55 // Tel. 938 407 266

EBM EL GEGANT DEL PI

Primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)
Dimarts 17 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

INSTITUT LAURO

Cicle Formatiu de Grau Mig
Dimarts 8 de maig a les 17.30 h

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
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Batxillerat
Dimecres 9 de maig a les 18 h

Carrer d’Astúries, 3
Tel. 938 402 852

Cicle Formatiu de Grau Superior
Dimarts 8 de maig a les 17.30 h

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ sant
singulars
jordi locals
]
]
especial Sant Jordi

Corró d’Amunt ja té el seu llibre

Pruden Panadès escriu “Corró d’Amunt, quadern de notes”, un
recull de documents històrics del poble

U

n any més, i de cara a Sant Jordi, la Col·lecció Les
Franqueses s’amplia amb el que serà el 17è llibre
de la col·lecció, editada pel Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut. Enguany, és el
torn de Corró d’Amunt amb el llibre “Corró d’Amunt, quadern
de notes”, escrit per l’escriptora Pruden Panadès.
Al llibre, Panadès fa una mirada històrica a Corró d’Amunt
amb tota mena de documents i dades significatives que
l’autora anomena notes, perquè volen ser una invitació a la
continuïtat en el coneixement d’una història que mereix noves
indagacions.
L’autora defuig d’una narració cronològica i divideix el recull en
tres seccions o estrats, seguint la direcció de creixement, de
baix a dalt, pròpia de les plantes dels marges o dels arbres
monumentals: sota terra, arran de terra i mirant enlaire.
En aquests estrats s’il·lustren i es plasmen diversos trets
històrics del poble, des de la carta de gràcia de la comtessa
Ermessenda de Carcassona, datada del 6 d’abril de l’any
1020, per la qual els habitants de Corró d’Amunt compraven
a la comtessa el dret de desviar els corrents d’aigües cap
al reg (estrat sota terra), fins al paper de l’artista Pep Bou,

que compta amb més de 40 anys de trajectòria, qui comença
a investigar amb les bombolles en l’època que van sortir els
detergents per rentar plats (estrat mirant enlaire).
Pruden Panadès va néixer a Barcelona però ha viscut més
temps fora de la capital catalana, a Sant Celoni, Granollers i
actualment a les Franqueses. Va estudiar la carrera d’Història
de l’Art i després d’haver treballat uns anys com a docent, des
dels anys vuitanta s’ha dedicat a la gestió cultural. Actualment
col·lecciona tota mena de lletres i rumia com escriure per a
nens i adults.
El llibre “Corró d’Amunt, quadern de notes” es presentarà el 19
d’abril, a les 19.30 h, a les Antigues Escoles de Corró d’Amunt,
moment a partir del qual es podrà adquirir per 12 euros. A
partir de Sant Jordi es podrà comprar i/o consultar a la Sala de
lectura Can Ganduxer, a la Biblioteca Municipal, a la llibreria
L’Espolsada i a la llibreria La Gralla (Granollers).
Panadès també assistirà a la celebració de Sant Jordi en la
diada d’activitats que es prepararà a la plaça de l’Espolsada,
diumenge 23 d’abril. Ella i altres escriptors i escriptores del
municipi i de la comarca signaran exemplars de les seves
obres en una de les parades de la plaça.

13

[ actualitat ]
El 60% de les reclamacions es resolen
a favor del consumidor

L’OMIC gestiona 112 expedients de reclamacions, queixes i denúncies l’any

L

’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) va gestionar
durant el 2017, un total de 112 expedients de reclamacions,
consultes i queixes interposades pels ciutadans que han vist
afectats els seus drets com a consumidors. D’aquests, un total
de 69 van ser reclamacions (62%), de les quals s’han resolt un 50,7% (35
reclamacions) i un 60% (21 reclamacions) a favor dels consumidors, el
que ha suposat que
s’hagin recuperat
els seus diners o
se’ls hagi garantit
el bescanvi del
servei o producte
que han adquirit.
Del
total
de
reclamacions del
2017, el sector de les
Telecomunicacions
i especialment els
serveis de telefonia tenen un major volum de reclamacions amb un 42%
(29 reclamacions). La resta de serveis el segueixen a molta distància.
Respecte a l’any anterior, s’han obert menys expedients, passant de 155
a 112, segons tècnics de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
“aquest descens es deu a l’augment de les oficines d’informació i atenció
al client així com al major grau de coneixement dels ciutadans respecte

als temes de consum”. Per altra banda, les xifres demostren un major
percentatge de resolució de les reclamacions favorable al consumidor.
Des de 2014, el nombre més elevat de reclamacions es produeixen en
el sector de les telecomunicacions, tot i haver-se reduït notablement
en aquest darrer any. Els principals problemes manifestats pels
consumidors són la dificultat per donar-se de baixa, la manca de qualitat
del servei, l’accés a internet i, en menor mesura, la contractació no
consentida.

Quadre d’evolució dels expedients

L’Ajuntament fa una declaració institucional en defensa del sistema
•L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès considera indispensable que l’Estat garanteixi per
públic de pensions

E

l ple del mes de febrer ha aprovat,
amb els vots a favor de PDeCATDemòcrates, ILFC-E, PSC-CP,
ERC-AM i CpF, i el vot en contra del
PP, la declaració institucional de defensa
del sistema públic de pensions com a resposta a l’amenaça de convertir les pensions en una aportació residual.
Espanya és un dels estats de la UE que
té les pensions més baixes. L’any 2011,
la pensió representava el 72,4% del sou
que cobrava el pensionista, i segons
l’OIT, es preveu que l’any 2060 representi
únicament el 56%.
Conscients de la situació actual i del
risc que representa l’actual fórmula
de revalorització de les pensions,
l’Ajuntament de les Franqueses
ha realitzat la següent declaració
institucional:
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llei a tots els ciutadans i ciutadanes el cobrament d’unes pensions dignes i que es recuperin els
Fons de Reserva de la Seguretat Social, que el govern del PP ha gastat per a altres finalitats de
manera irresponsable.
•Cal recuperar un model de revalorització automàtica de les pensions en relació amb l’IPC
real, per assegurar el manteniment del poder adquisitiu, començant per l’1,9 que es va perdre ja
l’any 2012.
•Igualment, defensem treballar per la millora de l’actual model de pensions públiques, amb la
finalitat d’avançar cap a un model de pensió i de salari mínim per damunt dels 1.000 euros. Així
com incorporar al Règim General de la Seguretat Social les persones empleades de la Llar, amb
tots els drets, inclosa la prestació per atur i la cobertura de les llacunes de cotització.
•Cal tornar a la situació anterior al 2 d’agost de 2011, en el sistema de cobertura de llacunes
de cotització durant el període de càlcul de les pensions i derogar les reformes dels anys 2011
i 2013. També és necessari anar més enllà del Pacte de Toledo i promoure una reforma fiscal
que permeti avançar cap a un sistema que es basi en unes cotitzacions socials i empresarials
més equitatives. Els PGE han de sostenir per llei la manca d’ingressos, quan les cotitzacions no
cobreixin les despeses.
•I, com a premissa innegociable, ens proposem lluitar per preservar els serveis públics,
com a patrimoni de totes aquelles persones que no gaudeixen de cap altre patrimoni, contra la
tendència de privatització que els va deteriorant i desvirtuant. Reconeixem, un cop més, el dret a
uns subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas).

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Viatge esportiu i solidari a Madagascar
L’AE Ramassà i l’Ajuntament col·laboren per fer entrega d’un
autobús i material esportiu i escolar als nens d’aquest país africà

L

’Associació Esportiva Ramassà és molt més que un
club de futbol. Des de 2014, aquest equip organitza
viatges solidaris per aportar el seu gra de sorra a
països de l’Àfrica. L’objectiu és transmetre valors a
través de l’esport, del futbol en concret, i alhora fer possible
algun projecte per incidir en el desenvolupament d’aquella
comunitat que visiten. Etiòpia, República de Benín, Uganda i
Camerun són els quatre països que han visitat fins ara. Tots
els viatges tenen en comú que l’equip de les Franqueses juga
un partit amb un equip local del país africà escollit, però en
els últims anys l’AE Ramassà ha canviat l’enfoc dels seus
viatges. Ara, la vessant esportiva i d’entrega de material
esportiu i solidari s’ha reforçat amb el desenvolupament
d’un projecte a llarg termini. L’any passat, per exemple, l’AE
Ramassà va recaptar prop de 10.000 euros per construir una
biblioteca a l’Escola d’Infermeria, que l’ONG Insolàfrica té a
Kribi, Camerun.
Aquest 2018, l’AE Ramassà ha tancat un acord amb
l’Ajuntament de les Franqueses per col·laborar en el projecte
esportiu i solidari. En aquest ocasió, l’expedició viatjarà a
Madagascar del 19 al 27 d’abril amb l’objectiu d’entregar 700
quilos de material esportiu i escolar. El projecte d’aquest any
es farà mitjançant l’ONG catalana Yamuna, que porta a terme
dos projectes a la zona: la Cooperativa de Dones Vehivavy
Mihavotra i el Centre Educatiu Mandrosoa. L’AE Ramassà
jugarà un partit amistós a l’Estadi Municipal de Mahamasina
a la capital del país, Antananarivo. Però el projecte d’aquest
any anirà més enllà i continua amb la voluntat de treballar en

Yamuna treballa per millorar la qualitat de vida de dones i infants

Un dels projectes de Yamuna a Madagascar

un aspecte que serveixi per millorar el desenvolupament de
la zona.
En aquest cas, l’AE Ramassà ha treballat per aportar un
autobús escolar que faciliti el transport dels nens locals.
L’Ajuntament de les Franqueses ha fet una aportació de 4.000
euros per fer realitat aquest objectiu. A més, el consistori
s’ha compromès a col·laborar amb la logística per traslladar
tot el material esportiu i solidari fins a Madagascar. D’aquesta
manera, el govern municipal vol fer palès el seu compromís
en un projecte solidari com aquest que porta el nom de les
Franqueses per tot el món a través projectes de cooperació
que ajuden a avançar. Un compromís que, a banda de la
millora que comporta al país de destí, és fonamental per a
avançar com a societat mitjançant els valors que transmet.
I és que el projecte de l’AE Ramàssa, amb qui té la intenció
de seguir col·laborant l’Ajuntament de les Franqueses, és
oferir tallers de formació als més petits per tal de transmetre
valors i coneixements a través de l’esport, del futbol. Per
complementar aquesta tasca s’editarà el conte “El viatge
d’en Vic”, l’autobús màgic dels valors. En definitiva, es tracta
de posar un granet de sorra des de les Franqueses per
aconseguir un món millor a través de la cooperació amb un
projecte relacionat amb l’esport.
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[ actualitat ]
Les Franqueses traurà a licitació
la gestió del Complex Esportiu Municipal

SEAE, actual gestora de les instal·lacions, donarà servei fins a l’adjudicació
del nou contracte.

L

Piscina coberta del Complex Esportiu Municipal

es Franqueses traurà a licitació la gestió del Complex
Esportiu Municipal, actualment gestionat per SEAE.
El municipi disposa d’un model singular de gestió
pública esportiva, objecte d’estudi entre els alumnes
de diversos màsters de gestió esportiva per les peculiaritats i
resultats positius del model.
L’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Esports treballen
en la redacció dels plecs de clàusules que regularan el nou
contracte de prestació de serveis. La complexitat de la licitació
donada pel volum del contracte, la necessitat d’adequació a la
nova normativa determinada per la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març de
2018 i l’harmonització del contracte per criteris de la Unió
Europea, comporta no poder concretar, encara, la data d’inici
del concurs, tot i confirmar que es realitzarà dins del primer
semestre d’aquest 2018.
Els usuaris del CEM han valorat el seu grau de satisfacció
respecte al centre en un 6,20 en un estudi realitzat en el marc
del projecte Cercles de Comparació Intermunicipal, impulsat
per la Diputació de Barcelona. Tot i haver millorat el resultat
dels darrers anys, l’Ajuntament i el PME aposten per un nou
model de concessió que permeti adquirir un major control i
unificar serveis integrant alguns que actualment funcionen de
manera independent
L’actual gestora de les instal·lacions donarà servei fins a
l’adjudicació del nou contracte, amb què s’espera que els
usuaris gaudeixin d’una millor qualitat dels serveis i d’una
ampliació de l’oferta i dels horaris de les instal·lacions. En
aquest sentit, l’Ajuntament de les Franqueses ha previst, per
a l’exercici del 2018, una partida de 950.000 euros per a la
millora d’aquestes instal·lacions esportives.
Antecedents
La gestió de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal
es va adjudicar a l’empresa SEAE, el 27 de desembre de 2000,
per un període de 10 anys, tot i que al 2003 es va ampliar a
7 anys més, en contraprestació per la inversió de l’empresa
gestora en la millora de les instal·lacions i la remodelació de
l’edifici de serveis de les piscines d’estiu.
D’aquesta manera, el període de vigència de la concessió
s’allarga fins al febrer del 2018, moment en què l’Ajuntament
decideix no prorrogar el contracte i iniciar el tràmit d’un nou
expedient de contractació de servei tenint en compte, entre
d’altres, la realitat actual del sistema esportiu i possibles
futurs escenaris.
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[ espectacles ]
12è Cicle d’Espectacles
Infantils i Familiars

Ds. 7

d’abril

18 h Teatre Auditori de Bellavista

12è Mostra d’Arts escèniques
Festival dels Amateurs

Dansa, música i multimèdia
Múcab Dance

Durada: 55 minuts		 Preu: 4 i 5* euros
Recomanat a partir de 3 anys

BOMBOLLES DE PAPER Un espectacle visual, màgic i
dinàmic on, petits i grans, no podran desenganxar la mirada
de l’escenari i acabaran participant activament en aquest
món fantàstic ple de bombolles de tot tipus.
Autor: Múcab Dance – Direcció: David Pintó
Coreografia/ballarina: Irina Martínez - Música: Joan Laporta

Dg. 8

d’abril

Comèdia d’embolics
Joventut de la Faràndula
de Sabadell
Durada: 100 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 13 anys
19 h Casal Cultural de Corró d’Avall

MENTIDERS La història narra l’arribada de dos policies
anglesos a una casa la nit de Nadal, per comunicar a un
matrimoni una mala notícia. Els dos agents, però, compadits de
la parella, expliquen una mentida que s’anirà fent cada vegada
més gran fins a provocar situacions hilarants i surrealistes...
Autor: Anthony Neilson – Direcció: Albert González

CLOENDA 12a Mostra d’Arts Escèniques Festival dels Amateurs
Ds. 14 d’abril
21 h Teatre Auditori de Bellavista

El fascinant univers
de les bombolles de sabó
Pep Bou

Durada: 75 minuts
Preu: 14 i 11* euros
Per a tots els públics

PEP BOU EXPERIÈNCIES L’espectacle, estructural amb tocs antològics,
és una impressionant mostra dels processos constants de recerca del
creador/alquimista en el seu laboratori. Es tracta d’una síntesi inèdita d’un
llenguatge audiovisual i teatral que ha fascinat públics de tots els continents.
Un viatge cap a mons poètics i onírics partint de tres elements senzills però
essencials: sabó, l’aigua i la música en directe.
Creació i direcció: Pep Bou – Actor: Pep Bou – Pianista: Leonardo Brizzi
ENTRADES
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

@lesfranqueses
Organitza:

Ajuntament de
les Franqueses

Amb el suport de:
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[ agenda ]
1 diumenge

8 diumenge

12 dijous

Missa de Pasqua a Llerona
10.45 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Parròquia de Santa Maria de Llerona

Caminant per Corró d’Amunt
8 h Sortida des de les Antigues Escoles de Corró
d’Amunt
Caminada de dues hores aproximadament.
Portar esmorzar.
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Rotllana... mimar i malcriar
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

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

Espais de lectura. Comentari de la novel·la ‘A
cielo abierto’ d’Antonio Iturbe
18 h Biblioteca Municipal
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Rifa d’ous i ballada de sardanes
17.30 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Parròquia de Santa Maria de Llerona
................................................................................

2 dilluns
Caramelles Corró d’Amunt
14 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Dinar de caramelles, cantada de caramelles, rifa
d’ous i animació de tarda
Cal inscripció prèvia fins dj, 29 de març a
veinscorro@gmail.com
Org. AVV de Sant Mamet de Corró d’Amunt
................................................................................

Espai Zero. Taller de rimes i brega de galls
18-19 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 22 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
................................................................................

13 divendres

3 dimarts

Espai Zero. Curs de Primers Auxilis
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

Inauguració servei de perruqueria Casal d’Avis
de Bellavista
10 h Casal d’Avis de Bellavista
Org. Àrea de Gent Gran
................................................................................

5 dijous
Juguem a... psicomotricitat
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
Ple Municipal
20 h Sala de Plens de l’Ajuntament
................................................................................

6 divendres

Sardanes en família 2018. Taller familiar de
rotllanes, jocs i sardanes per a famílies amb nens
i nenes. Per a totes les edats.
12-13 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
................................................................................

9 dilluns
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
................................................................................

10 dimarts
Biodansa en família
17.30-18.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com Grups reduïts
Org. Espai Nadó – Espai Infant
Diada de Sant Jordi
‘Coneixem un il·lustrador’, trobada amb Albert
Asensio, escriptor i il·lustrador
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer
Org. Servei de Biblioteca Municipal
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Escenifica’t: Burrusuki’s Team
19 h A l’Espai Zero del Centre Cultural de Bellavista
L’Equip Burrusuki’s Team aquest any han
participat a la Maroc Challenge S.E. 2018 i
vindran a explicar-nos la seva experiència,
aventura i a mostrar a tots els presents el cotxe
amb el que han participat.
Més informació a pij.franqueses@lesfranqueses.
cat o al 938 404 624

Espai Zero. Decoració de carcasses mòbil
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

Presentació llibre: ‘Dies que duraran anys’, del
fotoperiodista Jordi Borràs
19.30 h Llibreria L’Espolsada
Org. Llibreria L’Espolsada
................................................................................

14 dissabte
Fira Medieval
11-21 h Plaça Major de Bellavista
Org. Associació Gente del Barrio Bellavista

“No digues hivern acabat
si Sant Jordi no ha passat”
15 diumenge

19 dijous

22 diumenge

Sortides de natura. Riells del Fai
8 h Sortida des de Can Ganduxer en cotxes particulars
Activitat guiada per Agustí Martinez
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Tastet de contes
17.30-19 h Sala d’actes de la Biblioteca Municipal
(Centre Cultural de Bellavista)
Cal inscripció prèvia a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com Places limitades
Org. Espai Nadó – Espai Infant

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

Fira Medieval
11-21 h Plaça Major de Bellavista
Org. Associació Gente del Barrio Bellavista
Circulació de Trens Tripulats
Donació 1 euro / viatge
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Espai Zero. Taller de rimes i brega de galls
18-19 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 22 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
Diada de Sant Jordi
Presentació del nou llibre de la Col·lecció les
Franqueses, ‘Corró d’Amunt, quadern de notes’
de Pruden Panadès
19.30 h Consell del Poble de Corró d’Amunt
................................................................................

Sant Jordi Corró d’Amunt
17 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Cercavila, sardanes i xocolatada
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de Corró d’Amunt
................................................................................

23 dilluns

20 divendres

Sant Jordi a Marata
12 h Plaça de Marata
(en cas de pluja es realitzarà al Centre Cultural)
Parada de llibres i audició i ballada de sardanes
amb la Cobla Premià
Org. Centre Cultural de Marata
................................................................................

17 dimarts
Espai Zero. Fem batuts
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
................................................................................

18 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

Festa de la primavera
16.30-19.30 h Parc del Mirador de Bellavista
Espai familiar de circ, tallers creatius de
manualitats, intercanvi de llibres i contes,
berenar i cercavila de final de circ amb volada
d’estels.
Org. Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista
Diada de Sant Jordi
Presentació del conte ‘El pastisser de
Torregrossa’, dins del projecte literari ‘Cap nen/a
sense conte’, a càrrec de Toni Argent
18 h Sala de lectura de Can Ganduxer
Espai Zero. Curs de Primers Auxilis
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

Diada de Sant Jordi Plaça de l’Espolsada
9.30-20 h Parades de llibres, roses i altres coses
relacionades amb el món del llibre i la literatura
9.30-20 h Exposició del treballs dels alumnes
de l’Escola Bellavista – Joan Camps i venda de
manualitats per recollir fons per les colònies.
11 h Espectacle ‘La llegenda de Sant Jordi’ a
càrrec de Milnotes i taller de roses de plastilina
per a nens a càrrec de la Residència per a la gent
gran Palau
15 h Taller creatiu i panera de tresors, a càrrec
d’Espai Nadó – Espai Infant
16 h Ballada de sardanes amb la Cobla Santiga i
Sardanistes Franquesins
16.30 h Taller d’Art en sorra, Llibre-Joc i
maquillatge de Sant Jordi
17 h Exhibició de sardanes dels més menuts
(EBM)
17 h Presència dels autors locals i comarcals i
signatura de llibres
18 h Acte de lliurament de premis del 28è
Concurs Literari de Sant Jordi
18.45 h Concert amb Ambauka, ‘Un viatge
musical per la llegenda’
Concert de Sant Jordi
18.30-19.30 h Auditori de l’EMM Claudi Arimany
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany
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[ agenda ]
24 dimarts

28 dissabte

25 dimecres

Cicle Musical Encicla’t. Música Sacra Europea
del renaixement fins el s.XXI. Cor KantiKune de
la Garriga
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. Estampem samarretes
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
................................................................................

Excursió Museu dels Volcans d’Olot
8-18 h Sortida des de diferents punts del municipi
Cal inscripció prèvia al web de l’Ajuntament els
dies 4, 5 i 6 d’abril i presencialment al SAC de
l’Ajuntament els dies 10, 11 i 12 d’abril
Org. Àrea de Gent Gran
................................................................................

26 dijous
Xerrada – taller: L’infant i les noves tecnologies,
a càrrec de Vicky Mateu, especialista en educació
lliure-activa i en acompanyament emocional de
l’infant
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions: empadronats del 2 al 13 d’abril i no
empadronats del 9 al 13 d’abril, online a
www.lesfranqueses.org/PMCEIJ/formaciofamilies
o dm i dj, de 10 a 13 h al 938 405 780, servei
d’acollida que cal sol·licitar en el moment de la
inscripció. Adreçat a famílies d’infants de 6 a 11
anys. Places limitades

Hora del conte. ‘Nyam! Et menjaré!’
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Org. Servei de Biblioteca Municipal
Espai Zero. Sucs “detox”
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
Ple Municipal
20 h Sala de plens de l’Ajuntament
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29 diumenge
La Comtessa i el seu entorn
9-18 h Sortida familiar pels entorns de la casa
de colònies que marcà tantes generacions
vinculades a l’esplai de Llerona.
Horari pendent de confirmar. Més informació a
www.esglesiallerona.cat/muntanya
Org. Grup de Muntanya Santa Maria de Llerona
Circulació de Trens Tripulats
Donació 1 euro / viatge
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
................................................................................
Exposició fira guia’t en la formació professional
i el món laboral
Del 3 al 6 d’abril de dl a dv, de 16 a 20.30 h i dm i
dc, de 10 a 14 h a l’Espai Zero del Centre Cultural
Bellavista
Més informació al 938 404 624 / 938 405 780
Org. PMCEIJ, Consell Comarcal Vallès Oriental,
Xarxa Tet Vallès Oriental, Xarxa de municipis
de la Diputació de Barcelona amb la col·lab.
Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya
Artemisia Art & Tendències
Exposició de fotografia “Empremtes”
Dv, 6 d’abril a les 18.30 h, visita guiada a
“Empremtes” amb Júlia Perelló
Ds, 7 d’abril, taller de fotografia amb Guillermo
De Angelis. Captures, pinzellades i relats
Ds, 14 d’abril, previ Sant Jordi: Fes el teu llibre
d’artista amb Mia Martí
Dv, 20 d’abril a les 18.30 h, xerrada “La
representació de la dona en l’art”
Cal inscripció prèvia. Places limitades
+info a info@artemisiacultura.com o al 617 231 023
“Ítaca” Cultura activa per a joves
Taller: Dibuixa la natura
Dc, 4, 11, 18, 25 d’abril i 2 de maig
17.30-19 h Centre Cultural de Bellavista
Descobreix com plasmar en un paper la flora i la
fauna del teu entorn.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal 938
404 388

EdCamp Les Franqueses
Preinscripcions obertes fins al 17 de maig o fins
a cobrir les 150 places d’aforament
Un Edcamp és... una trobada oberta a tothom
amb la finalitat de compartir aprenentatges,
coneixements, inquietuds i passions sobre
l’educació. Es basa en una aprenentatge entre
iguals, i és a través de la conversa i l’intercanvi
com es desenvolupa.
En un EdCamp no hi ha un programa definit per
l’organització, ja que són els participants els qui
construeixen conjuntament el programa a partir
dels temes que són dels seu interès, i a més és
gratuït.
I tot això per aprendre, fer xarxa i desenvoluparse personalment i professionalment per
transformar l’educació.
Data de celebració 26 de maig, horari de la
jornada de 9 a 14 h a l’ Escola Camins
Es recomana que el assistents portin un
dispositiu electrònic (tauletes, smartphone,
ordinador portàtil...) per tal de poder compartir
en línia les reflexions que sorgeixen durant la
jornada.
Hi haurà servei d’acollida d’infants (entre 3 i 12
anys) sempre i quan hi hagi un nombre mínim de
sol·licituds.
Reserva prèvia al correu electrònic
edcamplesfranqueses@gmail.com fins al 17 de
maig
Org. Seminari de coordinació de primària –
secundària de Les Franqueses del Vallès,
Centre Recursos Pedagògics del Vallès Oriental
I, Inspecció Educativa amb el suport de la
Fundació Bofill i la col·lab. de l’Ajuntament de les
Franqueses

“Espiga o espigueta,
per l’abril treta ”

ACTIVITATS,
CURSOS I TALLERS
PREINSCRIPCIONS ACTIVITATS D’ESTIU 2018
Juliol Esportiu, Casals Infantils Municipals
d’estiu a Bellavista, Corró d’Amunt, Corró d’Avall i
Llerona, colònies amb casal, campaments i tallers
de l’Espai Zero
Del 23 d’abril al 4 de maig
Per internet a www.lesfranqueses.cat o
presencialment a les oficines del SAC de
l’Ajuntament.
Les places s’atorgaran mitjançant sorteig. Places
limitades
Org. Patronat Municipal d’Esports i Patronat
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

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
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 Les Codines. Montesquieu
14 i 15 d’abril, de 9 h del dia 14 a 17 h del dia 15.
Centre Cultura de Bellavista i Centre Cultural Can
Ganduxer
Preu: 50 € inscrits / 60 € no inscrits. Inscripció
oberta
Informació i inscripcions: 938 405 781

ENLLAÇ ALS AJUTS
PER A ACTIVITATS
D’ESTIU 2018

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 Tai-Txi
Dm, de 19 a 20 h, amb Marc Ricart
•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
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

CURS DE SARDANES
Activitat gratuïta de tres nivells: principiants,
manteniment i repartiment.
Dj, 5, 12, 19 i 26 d’abril, de 17.15 a 18.30 h Casal
Cultural de Corró d’Avall
Dv, 6, 13, 20 i 27 d’abril, de 17.15 a 18.30 h Centre
Cultural de Bellavista (Sala polivalent de la planta
baixa)
Sardanes per a Jubilats
Dm, 3, 10, 17 i 24 d’abril, de 17.15 a 18.30 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

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Del 3 d’abril al 22 de juny, de dl a dv, de 9.15 a 14.15 h
Anglès B1
Del 9 d’abril al 14 de maig, dl i dc, de 9.15 a 12.15 h
SAP Business One
Del 16 de maig al 18 de juny, dl i dc, de 9.15 a 12.15 h
Informàtica nivell 2
Informació i inscripcions a Can Ribas – Centre de
Recursos Agraris, de dl a dv, de 8.30 a 14 h i dm i
dj, de 16 a 18 h o a dinamitzacio@lesfranqueses.cat
o al 938 443 040

Prohibició de fer foc
en zones agrícoles i
forestals sense permís

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: Cantem i gronxem. Taller de música en
família de músiques i cançons.
Cal inscripció prèvia.
Ds, 7, 14, 21 i 28 d’abril de 11 a 12.30 h, Centre
Cultural de Bellavista
•Dansant amb el teu bebè. Reforça el vincle
mare – nadons de 6 setmanes a 1 any.
Dc, del 4 al 25 d’abril, de 10 a 11.30 h, Centre
Cultural de Bellavista.
•Gimnàstica abdominal hipopressiva. Dirigit
a persones que vulguin tonificar i elastificar
el cos en la seva globalitat, millora postural i
tonificar el cos després del part.
Dm, del 3 al 24 d’abril de 11 a 12 h, Centre
Cultural de Bellavista
•Ioga per a embarassades. Un espai per
l’autoconeixement a partir de la connexió amb
el cos, les emocions i la respiració.
Dc, del 4 al 25 d’abril, de 10.30 a 12 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
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[ grups polítics ]
Francesc Colomé

President del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates
El govern de l’Estat ha utilitzat l’article 155 per destituir el govern de la Generalitat i dissoldre el Parlament de Catalunya
escollits democràticament pel conjunt de la ciutadania, perquè eren i són incapaços de vèncer i convèncer a les urnes. Han
vulnerat de forma reiterada l’aplicació del 155 que ells mateixos han impulsat. L’acord d’aplicació del 155 estableix la necessitat de garantir la neutralitat institucional en la seva aplicació, una neutralitat que s’ha incomplert de manera sistemàtica. Són
múltiples els exemples que demostren que l’aplicació del 155 és significativament perjudicial per l’economia i el teixit social
i cultural de Catalunya. A continuació relatem els més destacats (però n’hi ha molts més): 1. Indefensió jurídica. El gabinet
jurídic de la Generalitat ha perdut la capacitat per recórrer als tribunals qüestions amb efectes directes sobre Catalunya 2.Control de les finances que ha multiplicat per 250 les factures que s’envien a Madrid per a ser aprovades i pagades 3.- Atac
a la immersió lingüística reafirmant-se en la voluntat d’espanyolitzar els nens catalans. 4.- Paralització de les inversions en
salut. S’han deixat d’invertir 25 milions d’euros. 5.- Menys innovació. El govern espanyol ha aturat 20 milions d’euros que havien d’anar destinats a innovació de centres tecnològics, ajudes a l’emprenedoria i missions empresarials a l’estranger. 6.- Atac
a la cultura. L’espoli de les obres de Sixena és el millor exemple dels efectes que està tenint el 155 sobre la cultura catalana,
que també s’ha trobat indefensa davant de la taxa de l’audiovisual que va tombar el Tribunal Constitucional. Però nosaltres....
Seguim!

Èlia Montagud

Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
Alguns dels nostres representants al govern municipal viuen instal·lats en una torre de marfil, allunyats de la realitat. El traspàs
de competències del ple cap a la junta de govern local, aprovat al passat ple del mes de febrer, no farà més que agreujar aquesta
situació perquè distancia encara més la presa de decisions amb la ciutadania. Volen que el ple esdevingui un òrgan sense debat i
per tant menys transparent.
Els moviments municipalistes com ILFC defensem una democràcia social i participativa. La gran discrepància amb els partits
tradicionals no és tant en el model de ciutat, que cada grup té el seu i està clar que són diferents, sinó en el COM defensem i
treballem per arribar a aquest model. És a dir, la diferència principal rau en la manera de fer política. Posarem dos exemples
que són a l’agenda política de l’equip de govern: el primer, la institucionalització de la gestió privada de béns i serveis públics (la
piscina municipal, un equipament cultural com és Can Font, el servei de l’aigua...); el segon, la defensa incondicional de polítiques
basades en el creixement econòmic, i especialment, la construcció. En aquest sentit, s’ha instal·lat la confusió doble d’identificar
creixement urbà (zones industrials incloses) amb progrés, i benefici privat amb benefici públic. Mantenir el sistema artificial que
ha funcionat durant anys, de rendes i plusvàlues immobiliàries + construcció = finançament d’infraestructures és no tocar de
peus a terra i viure allunyat de la realitat social.

Juan Antonio Corchado

Portaveu del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés
[PSC-CP]
Una nueva política para un nuevo tiempo es necesaria. Desde el PSC somos conscientes de estas reclamaciones y hemos
actuado en consecuencia. Continuaremos trabajando buscando mecanismos de participación ciudadana que vayan más allá
de un voto en una urna cada cuatro años. Por esta razón cuando el PSC entró en el gobierno municipal creó el área de participación ciudadana, con la finalidad de dar respuesta a las peticiones de nuestra ciudadanía y de las entidades del municipio.
Nuestra obligación es escuchar y tomar nuestras decisiones teniendo siempre presente la opinión de nuestros vecinos. Somos
conscientes que las instituciones tienen que ser más participativas, por eso el PSC de les Franqueses del Vallès siempre hemos tenido un compromiso con la participación y así lo hemos demostrado en todas las áreas en las que tenemos responsabilidad directa. Pero tenemos que continuar avanzando y el nuevo paso es abrir más el ayuntamiento, las instituciones tienen
que servir a los ciudadanos y con este compromiso seguimos el camino que se inició con nuestra entrada en el gobierno en el
2016, pero esto no será posible sin el soporte ciudadano. Defenderemos y trabajaremos para que más decisiones que se toman
en el ayuntamiento, sean de forma participativa junto a nuestros vecinos y vecinas.
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Àngel Profitós

Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal [ERC-AM]
ÉS MANDRA? O ÉS POR? El Ple municipal ha perdut en una sola votació quinze atribucions, cedint competències que li són pròpies a la Junta de govern local. Això, unit a la prohibició de debatre mocions, i ni tan sols defensar-les si no han agradat al govern,
a la reducció de torns i de temps d’ús de paraula dels regidors i regidores i a les restriccions a les intervencions del públic, ha
fet palesa en pocs mesos la voluntat de PdCAT-Democràtes i del PSC de buidar de contingut el ple municipal, tot i que aquest és
l’òrgan de màxima representació política de les Franqueses i l’expressió dels vots i la voluntat dels seus habitants.
No deu ser mandra, ja que molts dels membres del govern passen els plens municipals sense badar boca. Aixequen la ma quan
toca, i cap a sopar. Per eliminació, serà por. Por a debatre públicament i amb transparència. Por a que les seves paraules quedin recollides a les actes del plenari. Por, sobretot, a que els regidors i regidores que no estem hipotecats dins d’aquest govern,
expressem públicament els nostres arguments. Por a que la gent de les Franqueses els pugui escoltar. Saben que guanyaran
les votacions, però s’estimen més no fer-les dins d’un ple obert, transmès en directe i amb torn de paraules per a tothom. És la
màxima expressió del menyspreu a la resta de regidors i a tots els votants (als de totes les opcions).
No puc posar-vos les matèries traspassades. Si m’envieu un correu a angel.profitos@lesfranqueses.cat us en faré arribar el detall.
I fins aquí tot l’espai que el grup municipal d’Esquerra pot fer servir al butlletí mensual (veureu que tampoc no és gaire). Bona
primavera!

Francesc Torné

Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses [CpF]
ELS HORTS URBANS NO ES VOLEN PORTAR A TERME
El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va aprovar portar a terme el projecte anomenat Horts Urbans en un
terreny municipal, ja que l’Ajuntament disposa de diversos terrenys que continuen sense estar ocupats. El projecte d’Horts
Urbans va néixer amb l’objectiu d’ajudar socialment les famílies i les persones necessitades del nostre municipi, durant un
període que no ho estan passant gens bé i que, sens dubte, és molt més necessari que qualsevol altre projecte d’obra que
segurament no comportarà tants beneficis a la ciutadania. No només no es porta a terme aquest projecte tan important i interessant socialment, sinó que es justifica de qualsevol manera que així sigui. El projecte d’Horts Urbans no es pot retenir més,
no es pot alentir injustificadament, s’ha de tirar endavant al més aviat possible. Ningú públicament pot justificar el seguit de
traves que els grups del govern municipal posen als acords que s’han pres en el Ple de l’Ajuntament.

Martha Edel

Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya [PPC]
CIVISMO, TOLERANCIA, CONVIVENCIA, RESPETO EDUCACIÓN
Qué nos puede pasar por la cabeza al ver estas cinco palabras (civismo, tolerancia, convivencia, respeto y educación)? Los ciudadanos tenemos que recordar frecuentemente que vivimos dentro de una sociedad y que la clave de la buena convivencia es
no cruzar los límites de los demás: No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Aún así, la realidad es otra. Siempre
queremos tener la razón en todo! Pero la buena convivencia es entender que dentro de una misma sociedad existe diversidad:
en gustos, en creencias, en religiones, en política, etc., pero tenemos que aprender a respetar esta diversidad; en resumen, si
queremos paz, necesariamente tenemos que ser cívicos. El civismo es algo que se debe aprender desde corta edad y debe ser
la guía de nuestro comportamiento con los demás, para el resto de nuestras vidas.
Los políticos tenemos que ejercer dos funciones: por una parte defender una ideología partidaria, pero por otra parte entender que hay que gobernar para todos; para personas que piensan igual que nosotros, pero también para aquellos que no comparten nuestras ideas y son totalmente antagónicos con nuestros ideales. Pero esa es la política: un buen gobierno es aquel
que no favorece únicamente a sus adeptos; un buen gobierno es aquel que entiende que tiene que ser tolerante frente a la crítica, tiene que saber impartir civismo y buena educación desde la infancia y la juventud, tiene que ser respetuoso frente a todas
las ideas –sean estas iguales o antagónicas-. Intentemos que Les Franqueses sea un buen ejemplo de buena convivencia!
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