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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 
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Acabem de viure una de les festes de la 
cultura més importants del nostre país: 
Sant Jordi. Malauradament aquesta 
ha estat una de les jornades més 
reivindicatives dels últims anys perquè 
ara, a banda dels esforços per preservar 
la nostra llengua i intentar que l’hàbit de 
la lectura es preservi durant tot l’any, 
hem de reclamar el que hauria de ser 
bàsic en qualsevol Estat actual: llibertat i 
democràcia. 
La cultura és la nostra base, els pilars 
sobre els quals s’estructura una societat 
amb coneixements i valors que pot 
esdevenir realment lliure. En un món tan 
globalitzat com l’actual, on els canals de 
comunicació cada vegada són més ràpids 
i el nombre d’informació que rebem s’ha 
multiplicat considerablement, ens cal 

tenir eines per discernir entre tot el que ens arriba i, això, només ho podrem aconseguir si 
tenim una bona base. La cultura és la nostra eina més preuada i en som conscients, per això, 
una de les nostres prioritats és potenciar-la.
Les Franqueses del Vallès és un municipi a punt d’arribar als 20.000 habitats. Com llegireu 
en aquest butlletí, arribar als 20.000 habitants és un dels nostres objectius a curt termini. I 
volem arribar-hi per donar un salt qualitatiu, per posicionar-nos com un dels municipis de 
referència de la zona metropolitana de Barcelona. Això sí, sense perdre la nostra essència, 
l’àmbit rural que tant ens caracteritza. Les Franqueses pot ser aquell lloc on hi ha simbiosi 
entre la tradició i la modernitat, on sabem conservar el bo de la terra i som conscients del que 
necessitem per avançar. Però no avançar a qualsevol preu, sinó d’una manera respectuosa i 
racional. 
En la mirada posada cap a aquest camí anem construint municipi. Properament les 
Franqueses gaudirà d’una nova biblioteca situada en el primer pis del Centre Cultural de 
Corró d’Avall. D’aquesta manera es completarà l’oferta, que ara a Corró d’Avall només compta 
amb la sala de lectura de Can Ganduxé. Cal dotar-nos d’aquests espais de lectura, d’estudi, 
d’intercanvi de coneixement. Però la nostra aposta per la cultura no acaba aquí perquè sabem 
que s’ha de treballar des de moltes vessants, que cada acció, cada projecte, en les diferents 
disciplines, porta implícit una llavor per créixer. 
És per aquest motiu que obrim noves relacions aprofitant les sinèrgies amb un artista amb 
una llarga trajectòria professional i resident a Corró d’Amunt. En els últims mesos hem signat 
un acord amb l’artista Pep Bou. L’objectiu és que les Franqueses sigui lloc de residència per 
a professionals de les arts escèniques i, a canvi, puguem oferir a la nostra ciutadania, als 
nostres estudiants, espais on gaudir d’espectacles de qualitat. Hem de vehicular projectes de 
municipi que ens ajudin a posicionar, també des del vessant cultural amb una oferta atractiva 
a la comarca. Tenim possibilitats per fer-ho possible. Podem crear espais de residències que 
ens ajudin a apropar-nos a l’art escènic o, per què no?, crear un espai “Bombolla” en algun 
punt de les Franqueses on pugui venir públic a gaudir de la màgia de Pep Bou. “Pep Bou és un 
mim excel·lent que té els braços prou llargs per a assolir el blau de la llunyania. Ha triomfat 
amb les bombolles, flors de l’aire, onades impossibles per a l’aigua mateixa. Aquesta poètica 
de les bombolles de sabó, equivalents a les paraules, és obra del seu enginy. On dimoni podem 
inscriure aquest espectacle insòlit? No es tracta tant de la màgia operativa com de poetitzar 
l’efectivitat del joc de les bombolles”, deia Joan Brossa. 
I és que les Franqueses hi ha molt potencial. Nosaltres tenim clar que el camí és que el nostre 
municipi esdevingui un espai de referència comarcal i de país també en l’àmbit cultural. I fem 
passes en aquest sentit perquè, com deia al principi, la cultura és la nostra eina més preuada 
per construir una societat més lliure, justa i conscient. En definitiva, una societat millor.  

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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Les Franqueses a punt de finalitzar 
el Pla General d’Ordenació Urbana

Més de 70.000 euros destinats a millorar 
la Biblioteca Municipal i la zona esportiva 
de Corró d’Avall

Objectiu, arribar als 20.000 habitants
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El sector R, anomenat també 
Can Garriga, compte amb una 
superfície aproximada de 37.379 
m2 i es troba situat entre l’avinguda 

de la Sagrera, el carrer Joan Maragall i el 
camí de la Carena proper a la carretera 
de Cànoves, a Corró d’Avall. L’equip de 
govern de l’Ajuntament de les Franqueses 
ha aprovat inicialment en sessió plenària 
la modificació de l’actual Pla General 
d’Ordenació Urbana de les Franqueses 
que permet ampliar la superfície dels 
terrenys situats al sud-est, fins arribar a 
la carretera de Cànoves. 
Amb aquesta ampliació, el sector R 
passa a tenir una superfície de 56.409 
m2, dels quals uns 19.743 m2 estarà 
destinat a espais verds i equipaments, 
uns 29.336 m2 de sòl residencial i 7.330 
m2 de sistema viari. La modificació 
permet donar accés als equipaments que 
hi ha a la banda nord del sector R, com 
l’Escola Camins i el cementiri, a través 
de la carretera de Cànoves, i connectar el 
sector amb la carretera.
Amb aquesta actuació, les Franqueses 
guanya així, un terreny ampli per a la 
construcció d’equipaments municipals 
que acullin les diferents activitats que 
complementaran l’oferta actual del 
municipi. 
Durant la sessió plenària també s’ha 
aprovat inicialment la transformació 
global d’ús industrial a residencial de 
l’illa compresa entre el carrer Sant 
Antoni i la carretera de Cànoves, a Corró 
d’Avall, és a dir, del sector UA21A. Es 
preveu prolongar els carrers existents i 
la disposició de les edificacions amb blocs 
alineats als carrers Sant Joaquim i Sant 
Antoni amb una profunditat edificable de 
15 metres, amb planta baixa destinada a 
ús comercial i/o altres usos i les plantes 
superiors a ús residencial. La disposició 
d’aquests blocs possibilita la creació 
d’una amplia zona d’espai lliure amb una 
forma rectangular que vol prolongar un 
itinerari cívic entre la rambla i la plaça de 
l’Espolsada. 
Amb a modificació del planejament, les 
Franqueses allunya el sòl industrial del 
nucli urbà i el concentra en els diferents 

[ actualitat ]

Les Franqueses a punt de finalitzar el Pla 
General d’Ordenació Urbana del 2009

polígons del municipi, situats en llocs 
geogràfics ideals que permeten a 
les empreses una bona logística. 
Actualment, el Ramassar i el Congost 
estan al 100% d’ocupació, mentre que 
el Pla de Llerona en els últims anys ha 
passat del 30 al 80%. En aquest sentit, 
l’adjudicació de les obres del Sector N 
assumeixen la demanda empresarial 
amb una ampliació de sòl industrial 
per aquesta zona, la que llinda amb la 
carretera de Granollers a Cardedeu.
Per tal de ser coherent amb l’ordenació 
del sector UA21A, l’Ajuntament també 
preveu la modificació de l’ordenació 
del sector UA21B, situat al costat, que 
permetrà aconseguir un conjunt unitari.
L’àmbit d’actuació d’ambdós sectors 
passa a tenir una superfície de 14.812,6 
m2, dels quals 2.835,9 m2 estan 

destinats a sistema viari, 3.045,52 m2 a 
zones verdes i 8.931,18m2 a sòl residencial. 
El 30% dels immobles que es construeixin 
estaran destinats a habitatges de protecció 
oficial. 

Només pendent d’aprovar la urbanització 
del Pla Parcial C
El Pla General d’Ordenació Urbana de les 
Franqueses es va aprovar al 2009. Amb les 
darreres modificacions, l’Ajuntament de les 
Franqueses només té pendent d’aprovar 
la urbanització del Pla Parcial C, situat a 
peu de la carretera de Cànoves BV-5151, 
confrontant amb la zona urbanitzada del 
nucli de Corró d’Amunt. L’objectiu principal 
és desenvolupar i consolidar aquest nucli 
de població estructurant els edificis aïllats 
per obtenir una zona oberta i espaiosa, i 
creant un espai per a equipaments. 

Què és el Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses 

És un instrument d’ordenació urbanística integral del territori on es classifica i 
s’estableixen les determinacions a cada tipus de sòl. Al Pla General d’Ordenació 
Urbana de les Franqueses es desenvolupa el model territorial i es fixen els 
indicadors que s’han de considerar per decidir la convivència i oportunitat de cada 
actuació, d’acord amb els criteris de sostenibilitat i d’ús racional del territori. 

Nau industrial situada al nucli urbà de Corró d’Avall
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Més de 70.000 euros destinats a 
millorar la Biblioteca Municipal 
i la zona esportiva de Corró d’Avall
La Diputació de Barcelona concedeix la subvenció en el marc del 
programa de reforç i millora d’equipaments locals

La Diputació de Barcelona ha aprovat un 
Programa Complementari de Reforma i 
Millora d’Equipaments Locals en el marc 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-

2019. L’objectiu d’aquest programa, dotat amb 
30 milions d’euros, és contribuir al sosteniment 
de les despeses derivades de les obres i/o 
actuacions de reforma, millora i manteniment 
d’equipaments locals en els àmbits de 
la seguretat, l’accessibilitat, l’eficiència 
energètica, l’estalvi energètic, l’ús d’energies 
renovables i la millora de la gestió energètica. 
L’Ajuntament rebrà 73.800 euros, per 
una banda, un ajut de 50.000 euros per al 
manteniment correctiu i preventiu de la pista 
coberta poliesportiva de la zona esportiva de 
Corró d’Avall, i per una altra, de 23.800 euros 
per a la implementació de la radiofreqüència 
a la Biblioteca Municipal situada al Centre 
Cultural de Bellavista.
Amb l’afavoriment d’aquestes obres, el pla 
impulsat per la Diputació de Barcelona pretén recolzar i 
dinamitzar el teixit productiu i empresarial local, i incidir en la 
generació de riquesa i en la creació de noves oportunitats per a 
les empreses executores de les actuacions, el que contribueix, 
en última instància, a millorar la cohesió social i facilitar 
l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible.

Biblioteca Municipal (superior) i Centre Esportiu Municipal (inferior)

El pressupost de 30 milions d’euros es distribueix en dues 
anualitats, entre aquest 2018 i l’any que ve, de la següent manera:

Equipaments culturals: 4.800.000 euros
Equipaments bibliotecaris: 4.800.000 euros
Equipaments educatius: 4.800.000 euros
Equipaments esportius: 4.800.000 euros
Edificis singulars i elements patrimonials: 9.000.000 euros
Serveis de comerç: 1.800.000 euros 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès s’ha fixat un 
objectiu per als propers mesos: arribar als 20.000 ha-
bitants. Per aconseguir-ho, el consistori engega aquest 
mes de maig una campanya d’empadronament. Diver-

sos agents es desplaçaran fins als habitatges per informar i 
facilitar les gestions a la ciutadania, que podrà realitzar els 
tràmits d’empadronament sense la necessitat de despla-
çar-se fins a les oficines de l’Ajuntament. A totes les perso-
nes que es donin d’alta al Padró municipal d’habitants mentre 
la campanya estigui vigent se’ls donarà un val per bescanviar 
per un obsequi de benvinguda a les Franqueses del Vallès.
Arribar als 20.000 habitants és un canvi substancial per al 
municipi perquè no només es tracta d’un augment de ciuta-
dans, sinó que suposa nous drets i obligacions per al con-
sistori. Un municipi de 20.000 habitants ha de disposar de 
Serveis Socials, i d’altres serveis com ara de Protecció Civil, 

Objectiu, arribar als 20.000 habitants 
L’Ajuntament comença una campanya per fomentar l’empadronament

prevenció i extinció d’incendis, i d’instal·lacions esportives. Al 
llarg d’aquests anys, però, l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès ja treballa en aquesta línia ija compleix gairebé tots 
els requisits que ha de tenir amb l’augment d’habitants. 
Convertir-se en un municipi de 20.000 habitants, però, tam-
bé suposa altres canvis com passar dels 17 regidors que ac-
tualment tenen representació municipal als 21. El nombre 
d’habitants determina els recursos i serveis municipals de 
què podrà disposar la ciutadania perquè és la base sobre la 
qual l’Estat decideix la subvenció anual que ha de fer en un 
municipi. Això vol dir que quants més habitants hi hagi em-
padronats més gran serà la quantitat. A efectes pràctics po-
dríem dir que l’aportació estatal augmentaria entre 300.000 
i 400.000 euros i, a més, s’accediria a subvencions europees 
per a municipis de més de 20.000 habitants com els Ajuts del 
Fons Social Europeu.

Formar part del municipi donarà drets als veïns i les veïnes 
per poder gaudir d’una manera preferent sobre els serveis 
públics. 
Quins són aquests avantatges?
•Accés a l’assistència sanitària pública
•Accés als serveis socials municipals
•Accés a l’escolarització bàsica i pública
•Ajuts per al menjador escolar
•Ajuts per a l’adquisició de material escolar
•Prioritat en la matriculació a les escoles i instituts 
municipals
•Prioritat en la matriculació dels diversos casals infantils i 
centres de joves municipals
•Descomptes al Complex Esportiu Municipal
•Descomptes als centres educatius del municipi (Escola de 
Música, Can Font-Centre d’Art i Noves Tecnologies, etc.)
•Disposar de 200 viatges anuals gratuïts en el transport 
municipal, dins de la conurbació de Granollers – 
Canovelles – la Roca – les Franqueses, per a pensionistes 
permanents o majors de 65 anys, si compleixen certs 
requisits. 
•Possibilitat de formar part dels òrgans de participació 
com el Consell de Poble 

•Optar a la tarifació social per a persones amb dificultats 
econòmiques i obtenir descomptes en escoles bressol, 
Escola de Música,  Can Font-Centre d’Art i Noves 
Tecnologies, activitats esportives i sobre l’impost de béns 
immobles (IBI).
•Disposar dels serveis dirigits a la gent gran: 

•Accés als casals de la gent gran del municipi
•Activitats com ara excursions, teatre, xerrades, cinema, 
etc.
•Tallers de memòria, informàtica, manualitats, etc.
•Serveis inclosos dins el conveni d’atenció a la gent gran: 
podologia, perruqueria, dutxa, servei d’àpats domiciliari, 
etc.
•Campanyes de vacunació de la grip

•Possibilitat de proposar i decidir aspectes d’interès 
municipals a través dels diferents processos participatius
•Accés al Servei de Suport, Assessorament i Mediació
•Votar a les Franqueses (totes aquelles persones a qui la 
llei ho permeti)
L’empadronament és un requisit indispensable per a 
qualsevol tràmit relacionat amb la Llei d’Estrangeria 
(reagrupament familiar, arrelament social, etc.).
Més informació sobre els tràmits a www.lesfranqueses.cat. 

I QUINS AVANTATGES SUPOSA AL CIUTADÀ EMPADRONAR-SE?
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El pressupost participatiu és una eina democràtica que 
permet als veïns i veïnes de Corró d’Amunt decidir 
en què invertir els diners del Consell. Enguany, i per 
primera vegada, podran proposar, donar suport i 

decidir el destí del 10% del pressupost total d’aquest òrgan de 
representació, és a dir, uns 1.066 euros.
Durant les dues properes sessions ordinàries del Consell 
del Poble de Corró d’Amunt, els veïns i veïnes que ho desitgin 
podran realitzar les seves propostes per debatre en els 
plenaris.
Per aquest 2018 s’ha aprovat un pressupost de 10.660 euros, 
dels quals es destinarà més d’un 35% a ajudes per a les 
entitats de Corró d’Amunt; AVV. Sant Mamet, Club Ciclista 
Corró d’Amunt, Club Petanca Corró d’Amunt, Grup Teatre 
Boina i Club de Futbol US Corró d’Amunt, i per a l’organització 
de la Nit Jove durant la Festa Major.
El Consell del Poble també destinarà una partida a 
l’organització de diferents xerrades, sobre les quals els 

Corró d’Amunt aprova el primer 
pressupost participatiu de la seva història
El Consell del Poble ha aprovat, en sessió ordinària, el pressupost 
per al 2018 on es destina un 10% al pressupost participatiu.

Antigues Escoles de Corró d’Amunt, seu del Consell del Poble

[ actualitat ]

Les Franqueses treballa la redacció del Pla de Promoció de la Convivència

Saber conviure és la capacitat de posar-se en el lloc de 
l’altre, de compartir, cooperar, respectar, autoregular-
se i saber comunicar-se de manera positiva amb 

l’entorn. L’Ajuntament impulsa la participació ciutadana com 
a instrument per al disseny i consens d’un marc de relacions 
de confiança i solidaritat entre persones, comunitats, 
organitzacions i institucions  en els principals espais on es 
produeix la convivència. 
Des de l’àrea de Participació i Relacions Ciutadanes s’ha 
començat a treballar l’elaboració del Pla de promoció de la 
Convivència del municipi partint de la diagnosi per prioritzar 

les accions a desenvolupar i dur-les a terme de manera 
ordenada, generant sinèrgies per assolir el major benestar. 
No es tracta tan sols de definir unes normes i determinar uns 
compromisos, s’ha d’anar més enllà. El pla permet fer una 
revisió ètica de les bases en què es fonamenten els diferents 
tipus de relacions que es donen al municipi.
El Pla de Convivència, que es preveu finalitzar al mes de 
novembre, ofereix a l’Ajuntament un instrument que permet 
coordinar les seves polítiques de foment de la convivència 
veïnal, dels drets civils i la no discriminació com a eix 
transversal. 

veïns i veïnes podran aportar idees, durant els mesos de 
maig i juny, per acabar escollint les temàtiques de cadascuna 
d’elles, segons els seus interessos i necessitats. 
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Els transport dels infants fins a 
l’escola pot arribar a convertir-
se en un malson a països on s’han 
de recórrer llargues distàncies 

fins als centres educatius. Aquest 
any, l’AE Ramassà i l’Ajuntament de 
les Franqueses han unit esforços per 
treballar conjuntament per aconseguir 
els 15.000 euros necessaris per 
comprar un autobús escolar. Una xifra 
que durant tota la campanya de recapta 
s’ha superat en escreix passant els 
17.000 euros. El consistori ha fet una 

Madagascar, una experiència de 
cooperació a través de l’esport
L’AE Ramassà, amb la col·laboració de l’Ajuntament de les Franqueses, 
ha recaptat més de 17.000 euros per facilitar el transport escolar

Les Franqueses recupera dos serveis: la perruqueria del Casal 
d’Avis de Bellavista i la cafeteria del Casal Cultural de Corró 

La perruqueria del Casal d’Avis i Centre 
Social de Bellavista ha recuperat 
l’activitat amb la perruquera Cristina 

Pardo.
Els horaris del servei són els dimecres i 
els dijous laborables de 10 a 13.30 h.
La perruqueria ofereix també serveis d’estètica 
i compta amb una zona de jocs infantils.

El Casal Cultural de Corró d’Avall 
torna a tenir la cafeteria en 
funcionament des de fa uns dies. El 
servei està obert totes les tardes 
de dilluns a dijous de 16 a 22 h, i 
divendres fins a les 24 h i el cap de 
setmana de 9 a 14 h i de 16 a 24 h.
La nova responsable serà l’Àngel 
Muniozguren i, a banda del servei 
de restauració, mantindrà els 
serveis d’atenció als usuaris del 
Casal i, a mig termini, vol ampliar 
l’oferta gastronòmica amb activitats 
culturals que complementin l’oferta 
habitual del Casal.

aportació de 4.000 euros i també ha 
participat en la logística per traslladar 
700 quilos de material esportiu i escolar 
fins a Madagascar.
Del 19 al 27 d’abril, una expedició 
formada per l’equip de futbol de les 
Franqueses i el regidor d’Esports, 
Juan Antonio Corchado, i el director del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña, han estat al país africà 
per conèixer de primera mà la feina 
de l’ONG catalana Yamuna. Durant 
l’estada, s’ha fusionat el projecte de 

cooperació amb l’esport. L’expedició 
ha visitat els projectes de l’ONG i ha fet 
diverses visites institucionals reunint-
se amb el cònsol de l’Estat espanyol 
a Madagascar, el Secretari d’Estat 
d’Esports del Ministeri de Joventut 
i Esports, i els representants de 
l’Ajuntament d’Alakamisy Fenoarivo. Un 
altre dels moments emotius del viatge 
ha estat el partit que han disputat el 
CNaPS, base de la selecció nacional de 
Madagascar, amb l’AE Ramassar, que 
ha acabat amb un resultat de 9-1. 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Policia Local, educació més enllà de les aules
Cada any els alumnes de les escoles i instituts de les Franqueses 
reben cursos d’educació viària, mobilitat i seguretat a les xarxes

L’Escola Bellavista-Joan Camps inicia el procés per trobar nou nom

L’educació integral dels alumnes dels centres educatius 
del municipi passa, cada vegada més, per la inclusió 
d’agents externs a les aules de manera puntual. És el 
cas de la Policia Local, que diverses vegades a l’any 

visita les escoles i els instituts. 
Els alumnes de primària, de quatre de 
les cinc escoles de les Franqueses, 
reben les explicacions dels agents de 
la policia com a mínim dues vegades 
durant tota l’etapa, a 3r i a 5è, i els dels 
dos instituts, a 2n i a 3r de l’ESO. Els 
nens i les nenes de 3r reben una sessió 
formativa a l’aula sobre seguretat 
com a vianants i, en acabat, surten al 
carrer per viure en primera persona 
la mobilitat a peu. A 5è la sessió de 
la Policia Local es centra en la circulació en bicicleta i en un 
primer contacte amb les normes de circulació i les principals 
senyals que trobaran a la via pública. Per això, en acabar dins 
l’aula, participen en un circuit per a bicicletes on posar en 

pràctica els seus coneixements. Quan arriben a secundària, a 
3r, les bicicletes es substitueixen per una sessió teòrica sobre 
ciclomotors, i donant informació sobre responsabilitat penal.
Un altre dels projectes formatius que lidera l’àrea de 

Seguretat Ciutadana és el que es 
centra en la informació i la prevenció 
en l’ús de les xarxes social. Aquesta 
acció que realitza la Policia Local 
als alumnes de 2n dels dos instituts 
de secundària compta amb la col.
laboració de l’ICAVOR, Il.lustre Col.
legi d’Advocats del Vallès Oriental, i 
posa a debat temes relacionats amb 
les xarxes com el ciberassetjament, 
la seguretat i la privacitat; i d’altres 
com el consum de substàncies o les 

conductes de risc.
A banda d’aquestes activitats periòdiques i programades, 
la Policia Local també realitza formacions d’altres temes a 
demanda  i a diversos col.lectius. 

Aquest darrer trimestre del curs 
servirà per a què la comunitat de 
l’Escola Bellavista-Joan Camps 

presenti propostes per a canviar el nom 
al centre. Aquest procés s’inicia després 
de què el Consell Escolar aprovés la 
proposta. Aquest centre ha decidit 
buscar un nom que sigui representatiu 
pels actuals alumnes, ja que ja fa 
diversos cursos que no queda cap grup 
classe que visqués la fusió de les dues 
escoles que fins ara li han donat nom.

La lluita per una escola a Bellavista
L’Escuela Nacional de Bellavista neix el 1970 amb 300 alumnes, després d’anys de 
reivindicació d’un centre escolar a la zona  i de lluita contra la política de concentració 
escolar del règim franquista. 
Pocs més tard, a finals dels 70, l’escola de Bellavista ja quedava petita i s’opta per, 
primer en cargoleres i després un nou edifici, traslladar els alumnes sense escolaritzar 
de Bellavista fins a Corró d’Avall, a l’escola Joan Camps (actual Escola Joan Sanpera).  
L’escola que fins ara coneixem com a Bellavista-Joan Camps no es va construir fins el 
1995 i va ser el curs 2001-2002 quan va acollir els alumnes de l’antiga Escuela Nacional 
de Bellavista i de l’Escola Joan Camps.

Gorres per als escolars

[ actualitat ]
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Un EdCamp és una trobada per a professionals 
i particulars que té com a objectiu compartir 
aprenentatges, coneixements i inquietuds sobre 
educació. La peculiaritat d’aquesta jornada és que no 

té un temari predefinit, els temes a parlar es pacten in situ 
segons les propostes dels mateixos assistents. En definitiva, 
l’EdCamp les Franqueses 2018, el primer d’aquest tipus que 
es realitza a la comarca, vol ser un espai per a compartir 
reflexions, experiències i recursos al voltant de l’educació 
segons les necessitats i les propostes dels assistents, siguin 
o no docents. La voluntat és aprendre, fer xarxa i crear la base 
per a transformar l’educació.
Hi participen totes les escoles i instituts de les Franqueses 
coordinats a través del seminari de primària-secundària, 
que ha estat l’encarregat de l’organització. Aquest seminari 
està format pels caps d’estudis dels centres de primària, 
les coordinadores pedagògiques de secundària, el Centre 
de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental i la Inspecció 
Educativa. L’EdCamp compta també amb el patrocini del 
programa Educació Demà de la Fundació Jaume Bofill i amb 
la col.laboració del Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut.

Les Franqueses acull el primer EdCamp
La trobada es realitza sota el lema “Compartim aprenentatges, 
transformem l’educació” i està oberta a mestres, professors i 
famílies interessades en el món de l’educació

L’Institut Lauro porta a les Franqueses el 7è Raid Intercicles

El centre agafa el relleu a l’Institut 
Vedruna de Terrassa per portar 
a les Franqueses la 7a edició del 

Raid Intercicles, una trobada esportiva 
on diferents instituts d’arreu de 
Catalunya que imparteixen els estudis 
de cicle formatiu de grau mitjà de 
Conducció d’Activitats Físicoesportives 
en el Medi Natural, competeixen entre ells.
L’Institut Lauro organitza, enguany, 
aquesta competició multidisciplinar 
basada en l’orientació, on es preveu 
la participació de 13 centres d’arreu 
del territori català, 250 alumnes i 45 
professors/es. L’organització recau 

cada any en un institut diferent, havent-
se celebrat les sis edicions anteriors 
a Olesa de Montserrat, Roses, Bagà, 
Vielha, Manresa.
El raid s’estructura en dues jornades 
per donar cabuda a la seva doble 
vessant educativa i esportiva. L’institut 
ha preparat diverses activitats 
recreatives que conduiran a tots els 
participants fins a la zona esportiva 
de Corró d’Amunt, on s’organitzarà el 
campament per passar la nit. Els equips 
posen a prova els seus coneixements 
adquirits durant el curs i participen 
en grups de dos per intentar sumar la 

màxima puntuació en un recorregut 
dissenyat meticulosament per assolir 
els diferents objectius de l’activitat, que 
transcórrer pels municipis veïns de les 
Franqueses, com Cardedeu, Cànoves i 
Samalús i la Garriga.
L’Ajuntament de les Franqueses, el 
Patronat d’Esports i el Patronat de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut 
col·laboren amb l’Institut Lauro per 
tal de fer del 7è Raid Intercicles, una 
experiència enriquidora que permeti 
als alumnes gaudir del nostre entorn 
natural. El raid es realitzarà el 4 de 
maig, de 8 a 14 h, a Corró d’Amunt.

EDCAM LES FRANQUESES
Dia i hora: 26 de maig de 2018 de 
9 a 14h.
Lloc: Escola Camins 

Horaris: 
9 a 9.15 h Rebuda i acreditacions
9.15 a 10 h Creació del mapa de sessions i explicació 
10 a 11 h Primera sessió
11 a 11.30 h Esmorzar
11.30 a 12.30 h Segona sessió
12.30 a 13.30 h Tercera sessió
13.30 a 14 h Cloenda

Inscripcions obertes fins el 17 de maig
Més informació: twitter @EdCampLFV 
facebook EdCamp Les Franqueses 
c/e. edcamplesfranqueses@gmail.com 
web edcamp.educaciodema.cat

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ sant jordi ]

Un La plaça de 
l’Espolsada s’ha 
transformat un 
any més en el 

centre neuràlgic de la 
celebració de Sant Jordi 
a les Franqueses. Des de 
bon matí les parades de 
han dominat la plaça i cap 
a les 10 h han començat 
els actes programats. 
Per la plaça han passat 
totes les escoles del 
municipi i que han pogut 
gaudir de l’ambient festiu 
i, dalt l’escenari, de 
“La llegenda de Sant Jordi” de la mà 
del grup de teatre Milnotes.
Ja per la tarda, l’espai s’ha transformat 
en punt de trobada familiar. Primer 
amb les sardanes dels Sardanistes 
Franquesins i la Cobla Santiga que han 
culminat la seva actuació amb els més 
petits de cada casa a la rotllana, tots ben 
guarnits amb les faldilles i la camisa. 
Durant tota la tarda s’han realitzat 
tallers i jocs en diversos espais i els 
que han volgut adquirir les darreres 
novetats literàries o la rosa de rigor, 
no han necessitat sortir de l’Espolsada 
per fer-ho. Els autors locals també han 
signat llibres a l’estand del PMCEIJ. 
Ens han visitat: Leila Milà Castell amb 

L’Espolsada es tenyeix de Sant Jordi
Centenars de veïns s’acosten fins a la plaça per celebrar la diada i 
conèixer els guanyadors del concurs d’enguany

Guanyadors del 28è Concurs Literari de 
Sant Jordi:

Rodolins i cal·ligrames (cicle inicial)
1r. La Neu (Mar Barceló)
2n. Estiu (Daniel Rodríguez)
3r. El futbol (Daniel Muñoz)
Prosa (cicle mitjà)
1r. La futbolista (Aurora Lora)
2n. Les roses del jardí (Marta Martínez)
3r. La màgia del castell encantat (Neela Navas)
Acc. L’Ajuntament encantat(Nerea Martínez)
Prosa (cicle superior)
1r. Tifus a les Franqueses (Marc Galera)
2n. Una nova vida (Carla Casellas)
3r. La Rosa de Sant Jordi (Ana de Sousa)
Prosa (1r i 2n d’ESO)
1r. Traficants d’òrgans (Paula Arévalo)
2n. Imagina... (Judith López)
3r. 3 adolescents, 1.000.000€ (Laura Berruezo)
Prosa (3r i 4t d’ESO)
1r. 365 dies (Anna Yan Orri)
El 2n i 3r premis han quedat deserts
Prosa (adults)
1r. Batega (Cristina Jiménez)
2n. Reflejos (Alba Almendros)
3r. La poma (Josep Flores)
Acc. Premonició de parella (Sònia Viéguez)
Poesia (cicle mitjà)
1r. Un cigró amb cor de lleó (Zoe Cebollero)
2n. Noia de la nit (Víctor Palacios)
3r. Nervis de l’examen (Adriana Martín)
Poesia (cicle superior)
1r. El regal genial (Carla Barea)
2n. El rellotge de l’escola (Oriol Ramírez)
3r. La guerra (Isona Garriga)
Poesia (1r i 2n d’ESO)
1r. Posem-hi fi (Júlia Serras)
El 2n i 3r premis han quedat deserts
Poesia (3r i 4t d’ESO)
1r. La importància de somriure (Cristina Casellas)
2n. El temps (Imad Benhessou)
El 3r premi ha quedat desert
Poesia (adults)
1r. Llibertat (Dolors Sanantonio)
2n. Pecados capitales (Esther Ramírez)
3r. Arranjant pensaments (Nagore Arilla)
Premi especial Biblioteca de l’esport, 
recurs per a l’educació (fins a 12 anys)
Rodolí – Patinar (Cloe Arias)
Poesia – L’alegria de l’esport (Ariadna 
Ruiz)
Prosa – Tots els somnis es poden fer 
realitat (Laura Martín)

el seu llibre Cielo en llamas,  Eulàlia 
Canal amb L’extraordinari doctor Rupert 
i L’interrogant gegant i acompanyada per 
l’Elena Frauca que també ha signat El 
misteri de les lletres;  Antoni Argent amb 
exemplars del seu llibre El pastisser de 
Torregrossa, Pruden Panadès amb dos 
llibres: Passamaneria i Corró d’Amunt, 
quadern de notes;  Ariadna Herrero amb 
Seràs un dels nostres, Jordi Jové amb 
el llibre La caja de fotografías i  Dani 
Banegas signant Fantàstica incertesa. 
El moment culminant de la tarda ha 
estat el veredicte dels premis literaris 
del concurs del Servei de Biblioteca 
Municipal. Gairebé 500 participants 
en 11 categories dividides per edats, 

per  modalitat, prosa 
o poesia i els premis 
especials Biblioteca 
de l’Esport . En total 
han pujat a l’escenari 
fins a 33 guanyadors 
que han rebut un 
obsequi per part del 
Patronat Municipal de 
Cultural, Educació, 
Infància i Joventut i el 
reconeixement de tot el 
públic.
La diada de Sant Jordi a 
l’Espolsada s’ha tancat 
amb l’actuació del grup 
d’animació Ambauka.

Guanyadors del 28è Concurs Literari de Sant Jordi

Autors locals presents a la plaça de l’Espolsa
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L’Ajuntament ofereix multitud activitats de lleure i esportives 
per a infants i joves amb l’objectiu de promocionar les activitats 
educatives durant el període d’estiu. 

Activitats de lleure municipals:
· Casals: del 2 al 20 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
· Casal amb colònies: del 2 al 20 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 13 
h. Del 2 al 13 de juliol, casal al Centre Cultural Can Ganduxer i al Centre 
Cultural de Bellavista, i del 16 al 20 de juliol, colònies a ka Traüna, Fogars 
de Montclús (Montseny).
· Campaments: del 2 al 15 de juliol, al Centre Municipal de Joves de 
Bellavista i Camarassa.
· Espai Zero: del 2 al 27 de juliol, al Centre Cultural de Bellavista.

Activitats esportives municipals:
· Juliol esportiu: del 2 al 27 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 13 h, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall.
El període de preinscripcions és del 23 d’abril al 6 de maig. Els interessats 
poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en primera i en 
segona preferència. En cas d’haver més preinscripcions que places 
disponibles, es realitzarà un sorteig el dia 9 de maig, a les 13 h, a 
l’Ajuntament.
Això determinarà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 
atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les preinscripcions 
pel primer cognom dels preinscrits seguint els criteris de preferència 
en l’atorgament de places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 14 de maig al web municipal i a les oficines 
de les àrees d’Infància i Joventut i d’Esports.
Les preinscripcions es poden formalitzar a través de:
Web: www.lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament i de  Bellavista 
Activa, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h.

[ actualitat ]

Joventut de la Faràndula guanya el Premi Votació de l’Espectador del 
Festival dels Amateurs

La companyia sabadellenca La 
Faràndula guanya el Premi Votació 
de l’Espectador de la 12a Mostra 
d’Arts Escèniques “Festival 

dels Amateurs” que ha presentat a les 
Franqueses, sis espectacles de gèneres i 
tècniques diferents. 
Segons els espectadors, Mentiders ha 
estat la millor de les obres representades 
en aquesta edició. El premi està dotat de 
500 euros i s’ha entregat a la companyia 
durant la cloenda del cicle. Totes les 
companyies d’aquest 12è Cicle han rebut 
en concepte de participació 600 euros.
Els membres de Joventut de la Faràndula 

Tria el teu estiu. Activitats per aquest 2018
Obertes les preinscripcions de les activitats de lleure i esportives municipals

Entrega del premi al Teatre Auditori

Altres activitats esportives municipals i de les entitats:
· Campus Dunk: del 3 al 8 de juliol, tot el dia, a Amposta Parc.
· Campus de futbol del Club Esportiu Llerona: del 25 de juny al 28 de juliol, 
de 9 a 13 h, a la Zona Esportiva de Llerona.
· Cursets intensius de tennis i pàdel: del 2 al 27 de juliol, a la tarda, a la 
Zona Esportiva de Corró d’Avall.
· Activitats aquàtiques i físiques del Complex Esportiu Municipal: del 
2 al 27 de juliol, de dilluns a divendres de 8 a 20h, al Complex Esportiu 
Municipal.
· Casal precampus, campus i estatge de tennis i pàdel Els Gorchs: del 25 
de juny al 7 de setembre, de 9 a 17 h o de 9 a 13 h, al Club de Tennis Els 
Gorchs. 
· Campus de tecnificació de futbol del Club de Futbol les 
Franqueses: del 25 de juny al 27 de juliol, a la Zona Esportiva 
de Corró d’Amunt.

van pujar a l’escenari del 
Casal Cultural de Corró 
d’Avall, el diumenge 8 d’abril, 
a representar el muntatge 
Mentiders, una explosiva 
comèdia britànica, escrita l’any 
2002 per Anthony Neilson, 
dirigida en aquest cas per 
Albert González.
Durant l’acte de cloenda, 
l’artista de les bombolles, Pep Bou, ha 
ofert un espectacle estructurat amb tocs 
antològics, una impressionat mostra 
dels processos constants de recerca del 
creador/alquimista en el seu laboratori. 

Un viatge cap a mons poètics i onírics 
partint de tres elements senzills però 
essencials: el sabó, l’aigua i la música en 
directe. 
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Per quart any consecutiu, el parc 
del Mirador de Bellavista, s’ha 
omplert d’activitats per donar 
la benvinguda a la primavera. 

Aquesta trobada convida a les famílies 
a gaudir d’una tarda de jocs i de tallers 
en aquest espai. L’objectiu de la trobada 
és obrir el parc a tots els veïns de les 
Franqueses i fer d’aquest espai un punt 
de referència del lleure en família del 
municipi. De fet, durant els darrers 
anys s’han anat introduint elements i 

La primavera omple el parc del Mirador
Grans i petits s’acosten al parc per participar en tallers i activitats 

racons pensats per convertir-lo en una 
zona d’oci col.lectiu amb jocs infantils, 
taules i bancs i més zones d’ombra.
Enguany, Sant Jordi i el circ han 
compartit temàtica. Durant tota la tarda 
de divendres s’ha realitzat tallers de 
circ fins i tot per a nadons i els més 
dolços han pogut fabricar una rosa de 
llaminadures. Els assistents també 
han pogut berenar  un tros de pa amb 
xocolata per agafar forces després 
d’atrevir-se amb activitats com pujar al 

trapeci o fer malabars.
La Festa de la Primavera ha estat 
organitzada per la Taula d’Entitats 
per a la Millora de Bellavista i entre 
les associacions que han realitzat 
activitats està Espai Nadó-Espai Infant 
(ENEI) , l’Associació Gente del Barrio 
de Bellavista i el Grup de Diables de 
les Franqueses Els Encendraires que 
han dirigit el final de festa amb una 
cercavila timbalera que ha recorregut 
bona part d’aquest gran espai verd del 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Portes obertes i preinscripcions al 
Centre de Formació d’Adults
El centre situat a Bellavista ha ampliat durant aquest curs l’oferta en 
idiomes oferint projectes d’intercanvi entre parelles lingüístiques 

El Centre de Formació d’Adults (CFA) està preparant ja 
el proper curs. Aquest espai ofereix formació reglada 
a alumnes que, per edat, ja no tenen cabuda en els 
ensenyaments ordinaris. Pel curs 2018-2019 s’oferiran 

cursos de català, castellà, anglès, informàtica, graduat 
en ESO (a través de l’IOC, l’Institut Obert de Catalunya), 
preparació per a les proves d’accés a cicles de Grau Superior i 
ensenyaments per a neolectors.
Una de les apostes des del curs que ara s’acaba de CFA és 
l’ampliació de l’oferta d’intercanvis en altres llengües a 
través de les parelles lingüístiques català-anglès i castellà-
anglès. Aquestes parelles compten amb una aula com a punt 
de trobada cada dimarts de 12.30 a 13.30 h i cada dimecres 
de 17.30 a 18.30 h i aquesta hora la dediquen a parlar en els 
dos idiomes de l’intercanvi. El projecte neix del convenciment 
de què la pràctica oral d’un idioma és imprescindible per al 
seu domini i la idea és ampliar les parelles a llengües com el 
francès o l’àrab a mig termini.

             EBM LES TRES BESSONES
Preinscripcions del 2 al 10 de maig
Dimarts i dijous de 10 a 11.30 h
Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 17 h

EBM CAVALL FORT
Preinscripcions del 2 al 10 de maig
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 11.30 h
Dimarts i dijous de 16 a 17 h

EBM EL GEGANT DEL PI
Preinscripcions del 2 al 10 de maig
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 11.30 h
Dimarts i dijous de 16 a 17 h INSTITUT LAURO

Carrer d’Astúries, 3
Tel. 938 402 852

Batxillerat
Dimecres 9 de maig a les 18 h

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

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

INSTITUT EL TIL·LER

Batxillerat
Dijous 3 de maig a les 18 h

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

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

En aquest mateix sentit, el CFA forma part des de l’any 2016 del 
Voluntariat per la Llengua (VxL), una iniciativa que emparella 
catalanoparlants amb persones nouvingudes  per tal que 
aprenguin català i entrin en contacte amb la cultura catalana.
El Centre de Formació d’Adults de les Franqueses realitzarà 
la jornada de portes obertes el divendres 18 de maig entre les 
10 i les 13 h. Les preinscripcions seran del 18 al 26 de juny els 
dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12 h i els dimarts i dijous 
de 17 a 19h. Per a més informació sobre els cursos o les dates 
podeu entrar a http://agora.xtec.cat/cfabellavista.
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L’1 d’octubre rere l’objectiu
Els fotoperiodistes Jordi Borràs i Ramon Ferrandis, i l’arxivera Maria Guàrdia 
participaran en un acte el 30 de maig, al Centre Cultural de Marata

El Jordi Borràs ha publicat el llibre “Dies que duraran 
anys”, un recull d’imatges que diferents fotoperiodistes 
van fer durant el desenvolupament de l’1 d’octubre 
a diversos llocs del país. Les fotografies van 

acompanyades dels textos també d’escriptors com ara Anna 
Ballbona i Albert Forns. 
El cas és que una de les fotografies que apareixen en 
aquesta publicació la va captar Ramon Ferrandis, fotògraf 
d’El9nou, a Marata. És per aquest motiu, que l’Ajuntament 
de les Franqueses, conjuntament amb el Centre Cultural de 
Marata, ha volgut organitzar una taula rodona sota el títol 
“L’1 d’octubre rere l’objectiu”, que se celebrarà el proper 30 
de maig, a les 19 hores, al Centre Cultural de Marata. Un 
acte que pretén debatre sobre la importància de recopilar 
material gràfic de moments històrics amb els fotoperiodistes 
Jordi Borràs i Ramon Ferrandis, i l’arxivera municipal, Maria 
Guàrdia.
Després de l’1 d’octubre, Ramon Ferrandis, que va cobrir 
la jornada pel periòdic El9nou, ha fet una cessió a l’Arxiu 
Municipal de les Franqueses del Vallès de totes les fotografies, 
un total de 20, que va captar a Marata. Per això, l’alcalde, 
Francesc Colomé, dedicarà la primera part de l’acte a fer un 
agraïment públic per les donacions a l’arxiu. Una tasca que 
des del consistori es considera essencial per reconstruir la 
memòria històrica del municipi. 

De fet, l’Arxiu Municipal de les Franqueses està adherit 
a la campanya “Arxivem el moment”. Una iniciativa de 
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, 
que sota el lema “Arxivar l’avui per guanyar el futur”, té com 
a objectiu recollir material relacionat amb l’1 d’octubre. 
La intenció del consistori, però, és augmentar el fons de 
l’arxiu. Des de 2017, l’Ajuntament de les Franqueses disposa 
d’una arxivera per gestionar el patrimoni documental i 
així treballar en la conservació i difusió de la història del 
municipi. L’arxiu està obert a l’aportació de documents per 
part de particulars, d’empreses i entitats. Les aportacions 
es poden fer com a donació o cessió de la documentació i es 
posarà a disposició de totes els ciutadans, si així s’acorda. 
Aquesta és una tasca fonamental per recuperar i preservar 
la història. El document més antic que conserva l’arxiu 
està datat de 1785, tot i que la majoria són dels segles XIX 
i XX. En aquests moment, una de les prioritats de l’arxiu és 
documentar qualsevol període de la història i per això es vol 
fer una crida a qualsevol ciutadà que pugui aportar imatges, 
papers o plànols que ajudin a configurar la història de les 
Franqueses.
L’arxiu està situat a l’edifici de l’Ajuntament de les Franqueses 
(Carretera de Ribes, 2). L’horari de consulta és dilluns, 
dimecres i divendres, de 10 a 14 h. El telèfon és 938 467 676 i el 
correu de contacte és arxiu@lesfranqueses.cat. 

Pruden Panadès presenta “Corró d’Amunt, quadern de notes” 

La Col·lecció Les Franqueses 
s’amplia amb el que és el 
17è llibre, editat pel Patronat 
Municipal de Cultura, Educació, 

Infància i Joventut. El dijous 19 d’abril, 
les Antigues Escoles de Corró d’Amunt 
han estat l’escenari per a la presentació 
del llibre “Corró d’Amunt, quadern de 
notes”, escrit per la Pruden Panadès. 
Al llarg de 150 pàgines, l’escriptora fa 
una mirada històrica a Corró d’Amunt 
amb tota mena de documents i dades 
significatives que l’autora anomena 
notes, les quals volen ser una invitació 
a la continuïtat, en el coneixement d’una 
història que mereix noves indagacions. 
Aquest 17è llibre és un exercici titànic i 
molt profitós de recollida de testimonis 

orals dels veïns, d’històries i vivències 
que s’han transmès de generació en 
generació i de recopilació de material 
gràfic i documentació que conflueixen 
en aquest llibre després de viure 
disseminats i inconnexes durant 
dècades. L’autora ha comptat amb 
diversos col·laboradors en la seva 
investigació. Un d’ells, en Jordi Grau, 
qui ha explicat la trajectòria de les 
diverses escoles del municipi i com a 
Corró d’Amunt aquesta va prendre una 
deriva diferent, des de les primeres 
gestions l’any 1902 fins a la inauguració 
de l’escola l’any 1952, van transcórrer 
mig segle d’obstacles i dificultats.
La Maria Guàrdia, arxivera municipal i 
l’Isidre Garriga, veí de Llerona, també 

han col·laborat amb l’autora des de 
diverses perspectives. La Maria ha 
destacat, durant la presentació, la 
importància dels arxius que “són 
llocs de referència de tot el poble”, 
mentre que l’Isidre ha explicat com ha 
evolucionat l’Església Sant Mamet al 
llarg de sis segles, aportant un plànol 
amb les diferents etapes constructives.
L’alcalde, Francesc Colomé, i la 
regidora de Cultura, Marina Ginestí, 
han destacat, tal com s’indica en 
la introducció del llibre, que no es 
pot entendre el concepte del nostre 
municipi, sense entendre tots i cadascun 
dels cinc pobles que el conformen, ni es 
pot entendre cap poble sense mirar al 
seu voltant. 
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3 dijous
7è Raid Intercicles de Catalunya
15.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Institut IES Lauro amb la col·lab. del PME i 
PMCEIJ

Juguem a... fer ampolles
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista – Joan Camps
Org. Espai Nadó – Espai Infant

Espai Zero. Fem hama beads
17.30-19.30 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

Espais de lectura. Comentari de ‘Madame 
Bovary’ de Gustave Flaubert
18 h Biblioteca Municipal CCB
................................................................................

4 divendres
7è Raid Intercicles de Catalunya
9-13 h Zona Esportiva de Corró d’Amunt
Org. Institut IES Lauro amb la col·lab. del PME i 
PMCEIJ

Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 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
..............................................................................

5 dissabte
Matinal Ornitològica: anellament d’ocells, con-
strucció de caixes niu, taller de dibuix
10-13 h Parc de Mas Colomer (carrer de la Riera, 
al costat de l’Escola Guerau de Liost)
Org. Espai Zero i Biblioteca Municipal amb la 
col·lab. Grup d’Ornitologia del Tenes

Taller de cuina saludable. Dolços saludables
10.30-13.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó – Espai Infant

11a Festa de la Música i la Dansa
A la plaça de l’Espolsada 
11-13 h Classes obertes i tallers
17.30 h Mostra de música i dansa 
A càrrec d’escoles de música i dansa i entitats del 
municipi
A la nit concert i ballada Lindy Hop amb Stromboli 
Jazz Band

[ agenda ]

Representació de l’obra de teatre ‘Aquí no paga 
nadie’
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista
A càrrerc del grup de teatre Siempre Joven. 
Entrada amb invitació prèvia.
Org. Àrea Gent Gran
...............................................................................

6 diumenge
16a Caminada Popular de les Franqueses
8 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
Recorregut de 19km aprox. Places limitades
Més informació a les oficines del Patronat i al 
telèfon 938 467 083

Caminant per Corró d’Amunt
8 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Caminada de dues hores aprox. Portar 
l’esmorzar. 
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

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

Visita pastoral a Marata
11 h Església de Santa Coloma de Marata
Missa estacional i confirmacions 
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

Sardanes en família 
12-13 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt amb la 
col·lab. d’Espai Nadó – Espai Infant i Sardanistes 
Franquesins
................................................................................

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

8 dimarts
Espai Zero. Fem fundes per l’entrepà
17.30-19.30 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

Hora del conte nadons “Bitxos”, a càrrec de la 
Cia. Patawa
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer
Org. Biblioteca Municipal
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca o als telèfons 
938 404 388/938 466 506

9 dimecres
Sorteig de les places activitats d’estiu
13 h Sala de Plens de l’Ajuntament
................................................................................

10 dijous
Parlem de la son dels infants
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista – Joan 
Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones 
embarassades
Org. Espai Nadó – Espai Infant

Espai Zero. Fem hama beads
17.30-19.30 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
..................................................................................

12 dissabte
Sortides de natura: De Portbou a Llençà pel GR 
92. Guiada per Agustí Martinez
6-19 h Sortida de Can Ganduxer amb cotxes 
particulars fins a Sant Celoni.
Més informació a info@lacivica.com o Whatsapp 
al 600 505 849
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
................................................................................

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

Missa a la Capella de la Mare de Déu de Fàtima 
de Llerona
18 h Capella de la Mare de Déu de Fàtima de 
Llerona
Org. Església Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Festa de la primavera
9-19 h Al matí a l’aparcament del Parc del Falgar i 
a la tarda a les Antigues Escoles de Llerona
Descoberta i neteja del torrent de Santa 
Margarida de Llerona i jocs de Cucanya al Consell 
del Poble de Llerona
Org. Festes Laurona i Joves Laurona amb la 
col·lab. ADF Les Franqueses del Vallès
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“Al mes de maig,
faves a raig”

15 dimarts
Espai Zero. Fem un Geocaching
17.30-19.30 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

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

16 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

17 dijous
Juguem a fer plastilina casolana
17.30-19 h Gimnàs de l’Escola Bellavista – Joan 
Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones 
embarassades
Org. Espai Nadó – Espai Infant

Espai Zero. Fem una bossa
17.30-19.30 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
................................................................................

18 divendres
Espai Zero. Cosmètica natural
17.30-19.30 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

24 dijous
Xerrada d’alimentació conscient, a càrrec de 
Lara Gregorio
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista – Joan 
Camps 
Cal reservar plaça a lesfranqueses.espai.nado@
gmail.com 
Org. Espai Nadó – Espai Infant

Espai Zero. Fem una bossa
17.30-19.30 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
..................................................................................

25 divendres
Espai Zero. Cosmètica natural
17.30-19.30 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
................................................................................

26 dissabte
EdCamp les Franqueses
9-14 h Escola Camins
Org. Seminari de coordinació de primària-
secundària de les Franqueses, CRP Vallès 
Oriental I i Inspecció Educativa
Col. Ajuntament i Fundació Bofill

Excursió de Sitges a Vilanova
9-17 h Sortida des del Centre Cultural de 
Bellavista i Centre Cultural Can Ganduxer
Ruta caminant. Inscripció oberta. 5€ inscrits i 7€ 
no inscrits
Org. Centre Municipal de Joves

V Diada Guillots i Suats
17-23 h Plaça del Centre Cultural de Bellavista i 
Sala Polivalent
Org. Guillots i Suats amb la col·lab. Casal de 
Joves, Brooklyn Dance Studio, Escola EnDansa, 
Moving, Espai Nadó, Sardanistes Franquesins, 
Associació Mana, Associació Gente del Barrio 
Bellavista, Companyia de teatre El Coverol i més!

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

21 dilluns
Concert del mes de l’EMM Claudi Arimany
18.30-19.30 h Auditori de l’EMM Claudi Arimany
Org. EMM Claudi Arimany
..................................................................................

22 dimarts
Kundalini ioga + Contact 
17.30-18.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cal reservar plaça a lesfranqueses.espai.nado@
gmail.com 
Org. Espai Nadó – Espai Infant

Espai Zero. Fem un Geocaching
17.30-19.30 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

Servei d’Assessorament sobre clàusules 
abusives a les hipoteques
9 a 13 h Edifici de l’Ajuntament
Per demanar hora trucar al SAC 938 467 576
................................................................................

23 dimecres
Conferència col·loqui: Les intoleràncies i les 
al·lèrgies alimentàries
16.30 h Can Font – Centre d’Art i Noves 
tecnologies
Org. Àrea de Sanitat i Salut Pública
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[ agenda ]

27 diumenge
Caminada Solidària de l’Escola Camins
9 h Escola Camins
Recorreuguts de 5 km i 12 km
Preu: 6 euros
Venda de tiquets a l’Escola Camins, botiga Ríos 
Running i perruqueria AriNeus
Org. AMPA Escola Camins

Concert de violí i violoncel
10 h Església de Santa Coloma de Marata
A càrrec de Christian Chivu, violí i Magdalena 
Cristea, violoncel
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i 
Centre Cultural de Marata

Visita pastoral a Bellavista
11 h Església de Sant Francesc d’Assís
Missa estacional i confirmacions

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

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

29 dimarts
Espai Zero. Fem un Geocaching
17.30-19.30 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
................................................................................

30 dimecres
Taula rodona “L’1 d’octubre rere l’objectiu” 
amb els fotoperiodistes Jordi Borràs, Ramon 
Ferrandis i l’arxivera municipal, Maria Guàrdia
19 h Centre Cultural de Marata 

31 dijous
Teatre ‘El Rei que no reia’
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
Teatre d’alumnes de 3r A i B de l’Escola Guerau 
de Liost
Org. Escola Guerau de Liost

Hora del conte: ‘Pícnic per a petits curiosos’
17.30 h Biblioteca Municipal CCB
A càrrec de Sherezade Bardají, rondallaire
Org. Biblioteca Municipal

Breakdance en família
17.30-18.30 h Gimnàs Escola Bellavista – Joan 
Camps 
Cal reservar plaça a lesfranqueses.espai.nado@
gmail.com 
Org. Espai Nadó – Espai Infant

Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 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

Ple municipal
20 h Sala de Plens de l’Ajuntament
................................................................................

1 divendres (juny)
Teatre ‘El Rei que no reia’
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
Teatre d’alumnes de 3r A i B de l’Escola Guerau 
de Liost
Org. Escola Guerau de Liost
.

2 dissabte (juny)
LF Summer Market
A la Rambla de la carretera de Ribes i plaça de 
l’Ajuntament
Parades artesanes, foodtrucks, música... i molt 
més!
Org. LF Comerç

Presentació del Club d’Handbol Platja del AEH 
Les Franqueses
18 h Antigues Escoles de Llerona
Org. AEH LF amb la col·lab. del Patronat Munici-
pal d’Esports

Trobada d’Escoles de Bàsquet
9-15 h Pavelló Poliesportiu de Corró d’Avall
Org. Patronat Municipal d’Esports

3 diumenge (juny)
Diada de Corpus. Confecció de catifes i processó
6-20 h Avinguda Santa Eulàlia
Org. Agrupació Santa Eulàlia i Parròquia de Santa 
Eulàlia de Corró d’Avall

Sortida cultural al MNAC
Activitat matinal. Visita guiada a l’exposició d’art 
romànic i gòtic
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal 938 
404 388 del 2 al 25 de maig
Preu 15 euros
Org. Biblioteca Municipal
.................................................................................

5 dimarts (juny)
Cursa de l’Escola Colors
9.30-14 h Escola Colors i Parc del Mirador
Org. AMPA Escola Colors.Col. PMCEIJ
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“Maig humit
fa el pagès ric”

L’agenda queda subjecta 
a possibles canvis. 
www.lesfranqueses.catACTIVITATS I 

CURSOS
CURS DE SARDANES
Activitat gratuïta de tres nivells: principiants, 
manteniment i repartiment.
Dj, 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, de 17.15 a 18.30 h Casal 
Cultural de Corró d’Avall
Dv, 4, 18 i 25 de maig, de 17.15 a 18.30 h Centre 
Cultural de Bellavista
Sardanes per a Jubilats
Dm, 8, 15, 22 i 29 de maig, 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
ARTEMISIA Art & Tendències
Fins el 9 de juny de 2018
Exposició de pintura, obres de l’artista Mia Martí
Entrada lliure
Dv, de 17 a 20 h i ds, d’ 11 a 13 h
Visita guiada gratuïta o per a grups: Resta de la 
setmana mitjançant visita concertada 671 231 023 
o info@artemisiacultura.com 
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
Exposició de pintura ‘De dansa’
Fins el 14 de maig de 2018 a Can Font – Centre 
d’Art i Noves Tecnologies
Obres de l’artista Lourdes Déu Jover
Horari de visita: de dl, a dv, de 16.30 a 20 h
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 a 938 405 781 (Bellavista) 
i  a 938 404 967 (Corró d’Avall) 
casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals infantils municipals
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.
Dm de 17 a 18 h, i dv de 17.30 a 18.15 h, Centre 

Cultural de Bellavista / Escola Bellavista-Joan 
Camps.
•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 de 11 a 12 h, Centre Cultural de Bellavista
•Dansant  amb el teu bebè. Reforça el vincle mare 
– nadons de 6 setmanes a 1 any.
Dc de 10 a 11.30 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.
Cal inscripció prèvia
Dc 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
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 

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

Horari Extraordinari Sala d’Estudi de la 
Biblioteca Municipal
Del període del 14 de maig al 17 de juny inclosos
Matins: dm, dc, ds i dg, de 10 a 13.45 h
Tardes: de dl, a dg, de 16 a 21.45 h 
Org. Biblioteca Municipal

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Informàtica nivell 2
Del 16 de maig al 18 de juny 
Dilluns i dimecres de 9.15 a12.15 h
Informació i inscripcions a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris de dilluns a divendres de 8.30 a 
14 i dimarts i dijous de 16 a 18 h



22

[ grups polítics ]

Francesc Colomé
President del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates

Per un transport escolar i una mobilitat sostenible. El passat mes de novembre vam presentar i aprovar una moció al ple 
demanant que l’Ajuntament estudiés la implantació d’un sistema de transport escolar al municipi. Aquest servei, que fa anys 
havia existit i es va abandonar, ha estat reclamat reiteradament per moltes famílies. Sabem les dificultats que comporta aplicar el 
sistema en un municipi com el nostre: prop de 20.000 habitants en un territori molt extens, amb cinc nuclis diferents i poblament 
dispers en les zones rurals, amb cinc escoles de primària i dos instituts de secundària. Però precisament aquesta complexitat 
determina la necessitat del transport escolar. L’estudi i la planificació acurada són un element indispensable per poder fer viable 
el servei. Aquest abril, ja s’ha encarregat l’estudi al Consell Comarcal. Es van fent passes, però és preocupant que anem justos 
de temps per a una possible implementació el curs 2018-2019. També cal una voluntat política més ferma, plantar cara a les 
dificultats i apostar pel transport escolar de forma decidida, considerant que és una inversió i no una despesa, per un poble 
millor i sostenible, perquè és una aposta pel transport públic, més eficient, i reduirà els desplaçaments de vehicles privats, es 
facilitarà la matriculació en centres allunyats al domicili, i es pot becar les famílies amb més dificultats. Si això ho complementem 
amb iniciatives com itineraris escolars segurs a peu a les zones pròximes dels centres i l’impuls de la bicicleta, impulsarem una 
mobilitat sostenible i ecològica. 

El Parlament aprova la llei de la Renda Garantida per ajudar les persones en risc de pobresa i contribuir a la seva reinserció 
social i laboral. Aquesta llei té per objectiu assegurar uns mínims ingressos per a cobrir les necessitats bàsiques de les 
persones o famílies que es troben en situació de pobresa i contribuir a la seva reinserció social i laboral. Aquesta renda 
garantida és una evolució de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) que existia fins ara i dona resposta a l’article 24.3 de l’Estatut de 
Catalunya que determina que les persones en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida que els asseguri 
els mínims d’una vida digna. Cal destacar que la llei que s’ha aprovat no és en cap cas una renda bàsica generalitzada per a 
tothom, sinó que és una renda destinada únicament a persones en situació de pobresa. Per poder accedir a aquesta renda 
s’hauran de complir una sèrie de condicionants i corresponsabilitats per assegurar que les persones que la reben són realment 
aquelles que la necessiten. Condicionants: Per poder rebre la renda garantida caldrà ser major de 23 anys, tenir una residència 
continuada de més de dos anys a Catalunya, no tenir cap patrimoni més enllà de l’habitatge habitual, haver esgotat totes les 
prestacions possibles i no haver tingut cap ingrés durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud. Cada any hi haurà una revisió 
de la renda i s’avaluarà si els seus perceptors segueixen complint els requisits exigits per rebre-la. Si un perceptor de la 
renda rebutja una oferta de feina adequada a la seva experiència professional perdrà el dret a rebre la prestació. PDeCAT i 
Demòcrates estem al costat de la gent que pateix.

Un any més quan rebeu aquest butlletí ja hauran passat les portes obertes de totes les escoles de primària i secundària. Un 
any més he recorregut totes les jornades de portes obertes i tinc que dir que han estat un èxit. Totes cinc escoles de primària 
han omplert les visites de pares i mares, i amb els instituts ha passat el mateix. Només dir als pares i mares dels nens i nenes 
que començaran P-3 al curs 2018-2019 que poden estar tranquils, que la opció que hagin triat serà bona, ja que tenim cinc 
grans escoles, cinc grans projectes educatius i cinc grans directores. Vull aprofitar aquesta oportunitat també per a destacar 
las grans instal·lacions escolars que tenim gràcies al manteniment que es porta a terme, tanmateix agrair a totes les persones 
que formen part de la comunitat educativa, des del servei de neteja, conserges, les Ampa, tècnics del Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut i tots els docents que dia a dia treballen amb els nostres fills. Destacar la feina de les 
Ampa en aquestes jornades treballant juntament amb les direccions  en les activitats organitzades.
Tots junts formen un gran equip per continuar treballant per a tots vosaltres, gràcies a tots per la vostra implicació.

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

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

VA DE MÀSTER. Ara que tots els catalans ens estem fent un màster en dret penal internacional i un altre en literatura espanyola 
fantàstica i de terror, cal que ens felicitem de viure a les Franqueses. Per a tots vostès, en primícia, la primera entrega del màster 
en traducció al català col·loquial de les expressions que ens ofereix tot sovint el govern municipal.
-“Jastafetaixò”. Cal dir-ho tal com sona, tot seguit, sense respirar, i un xic empipat. Vol dir que en relació a la petició que vàrem 
entrar fa unes setmanes, han tingut temps de llegir-la, veure que teníem raó, i mig fer-ho de pressa i corrents per a tapar 
l’expedient. 
-“Ja li respondrem per escrit, Sr. Profitós”.  Uff, quin pal, davant de tothom i gravat per les càmeres! Vol dir que la pregunta és 
incòmoda, o no ho saben, o ho saben massa bé. L’altra interpretació és que no pensen contestar. Ara mateix, el nou PSC (J.A. 
Marín) em deu una resposta des del ple de febrer i l’antiga CiU (M. Torres) una altra des del ple de març.  El govern veu la revista 
abans que vagi a impremta. Potser llavors passarà a “jastafetaixò”. 
-“Això és cosa dels tècnics”. Altrament dit, “passa la cabra”, o “senyor mestre, la culpa no és meva”. Molt emprat quan els tècnics 
diuen que és possible fer el que el govern els hi proposa o demana, tot i no ser la única ni potser la millor opció. El padró és tècnic. 
El pressupost no. 
-“Volem que sigui una decisió compartida per tos els grups”. Vol dir, gairebé sempre, que ja està tot decidit. O també, així ja hem 
complert, i ja us ho trobareu.
El més important, contra la injustícia: LLIBERTAT PRESOS I PRESES POLÍTICS, I RETORN DELS EXILIATS I EXILIADES. 

PER QUÈ REQUALIFICAR TERRENYS AGRÍCOLES SI NO HI HA DEMANDA PER CONSTRUIR?
En els darrers temps estem veient com es volen requalificar terrenys agrícoles protegits per terremys edificables. Tenim molts 
terrenys edificables disponibles en el nostre municipi i, en canvi, no s’hi edifica perquè actualment no hi ha demanda per, entre 
d’altres causes, la crisi econòmica. 
Però sembla que és urgent i necessari que es canviïn zones no gaire justificacdes públicament, que diferentes zones davant de 
Can Ganduxer es requalifiquin per acomplir certs compromisos que tenim i no sabem perquè.
Per portar a terme aquesta actuació tan important haurien d’haver-hi unes necessitats públiques que ho justifiquessin, i sense 
demanda encara és menys justificable voler requalificar terrenys agrícoles perquè passin a ser edificables.

Se nos ha acostumbrado a que la “unión de la familia” debe ser un concepto importante y natural.  No obstante, pocas veces 
llegamos a profundizar en lo que esto significa.  Y no profundizamos lo suficiente, puesto que un resultado usual son familias 
heridas, rotas y destrozadas.
Porqué se rompen las familias?  Quizás porque no inculcamos en nuestros hijos el respeto, el amor; porque ellos aprenden 
de nosotros y podemos predicar mucho pero aplicar poco.  Podemos tener defectos y nuestros hijos también.  Aún así, si 
detectamos errores en ellos, es importante entender que necesitan ser corregidos y no delegar toda la responsabilidad en 
sus educadores.  La educación tiene que ser un trabajo compartido.  Se debe corregir con rigidez y firmeza, pero también 
con respeto y amor.  Nuestros hijos deben aprender a caer y a levantarse, deben ser capaces de aceptar la frustración y la 
dificultad y deben entender que no están en un mundo fácil, pero que la convivencia es fundamental para sobrevivir en esta 
sociedad moderna.  Deben saber que el mundo que les dejamos de herencia es cada vez más complicado, más complejo y más 
competitivo; con todo esto, deben ser amantes y respetuosos de la naturaleza.  Debemos enseñarles a hablar, a escuchar, a 
perdonar, a dialogar sin discutir; enseñarles que una muestra de respeto es saber escuchar y sabernos poner en el lugar del 
otro; debemos aprender a ser humildes y a perdonar.
Porqué es tan importante todo esto?  La familia es el núcleo de la sociedad y si no hay respeto ni amor en la familia, cómo 
podemos proyectar respeto y amor a la sociedad en la que vivimos?

Francesc Torné
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses [CpF]

Martha Edel
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya [PPC]




