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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 ]

En aquests moments, i durant
els propers mesos, tindrem les
Franqueses, una mica diguemne, “potes enlaire”. Us demano
disculpes, però com deia la
meva àvia “qui vol lluir ha de
patir”. Repassem com tenim les
inversions, les més importants, a
dia d'avui.
1.- El parc del Falgar i la Verneda
ja comença a agafar forma. Les 17
hectàrees de zona verda al costat
del riu Congost comencen a ser
una realitat. El parc constarà de 4
zones. A la primera zona hi haurà
el llac. És la part més naturalitzada
i protegida on es vol potenciar la
recuperació de la fauna i la flora,
especialment de les aus, que podran ser observades des de miradors instal·lats
a tal efecte. La segona zona és la zona del parc, que serà un espai natural per
gaudir de l’exercici físic i del lleure a l’aire lliure, i que ocuparà uns 23.800m2. La
tercera zona és de caire més lúdic. Hi haurà jocs infantils, màquines esportives
per fer exercici, una aula de natura amb la col·laboració del Consorci del Besós i
una plaça d’accés. El quart nucli és la Verneda, i serà un espai prop de la ribera
integrat per plantes de fulla tendra entre les quals domina el vern. També hi
haurà una devesa pollancreda i una albereda entre d’altres àrees de natura. La
finalització d'obres està prevista entre novembre i desembre de 2018.
2.- Remodelació de la zona esportiva de Llerona 1a fase. Hem adjudicat ja les
obres i preveiem que comencin a principis de juny i les puguem inaugurar per
la Festa Major de Llerona. Aquesta fase consisteix en l'arranjament de la pista
poliesportiva, pistes de petanca, pistes de tennis, zona de jocs infantils i zones
d'esbarjo.
3.- Centre Cultural de Corró d'Avall (Centre d'Atenció Primària, Biblioteca i
Pavelló, entre d'altres espais). Les obres avancen a bon ritme i la previsió de
finalització és març de 2019. Es una obra complexa, però que permetrà a les
Franqueses dotar-se d'uns equipaments absolutament necessaris.
4.- Pacificació del camí de Marata. Estem redactant el projecte executiu i
esperem tenir-lo acabat a finals del mes de juny per tal de poder adjudicar les
obres durant el mes d'agost/setembre.
5.- Remodelació de l'illa d'equipaments del carrer Rosselló a Bellavista. Les
obres estan adjudicades i començaran a finals de juny quan no hi hagi activitat a
l'Escola d'Adults i Apadis. Hi ha una previsió de durada de tres mesos.
6.- Remodelació de la plaça de l'Esbarjo. El projecte ja el tenim aprovat en base
al procés participatiu que es va fer i ara hem de treure a concurs l'execució de
les obres. Esperem que abans de 2019 les obres estiguin finalitzades.
7.- Pont per a vianants i bicicletes que connectarà el carrer Aragó de Bellavista
amb la zona esportiva de Corró d'Avall i el Parc del Mas Colomé. El projecte es
troba en exposició pública i el mes que ve licitarem les obres. Esperem també
que sigui una realitzat a finals d'aquest any.
8.- Pacificació, voreres i portada d’aigua a Corró d'Amunt. Aquest mes de juny
començaran les obres de construcció de la vorera a l'entrada de Corró d'Amunt
i de la finalització de la portada d'aigua. També estem treballant en un projecte
de pacificació de la carretera que travessa el nucli urbà de Corró d'Amunt i que
esperem que en breu us el puguem presentar.
Molta feina feta i molta per fer. Ens en sortirem!
Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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[ actualitat ]
Les Franqueses del Vallès, un municipi
d’èxit empresarial

En els últims anys els polígons han crescut i les empreses s’han consolidat

A

mb el pas
dels anys, les
Franqueses
del
Vallès
ha esdevingut un
municipi de referència
per a les empreses
que busquen un
lloc d’expansió ben
comunicat que els
faciliti la logística. En
aquests
moments,
els
polígons
del
Ramassar i Congost
estan
al
100%
d’ocupació i el Pla de
Llerona ha arribat
fins al 95%. I en breu, el sòl industrial
s’ampliarà amb el desenvolupament
d’un nou polígon de 225 m2 al Sector
N, situat a la zona que llinda amb la
carretera de Granollers a Cardedeu.
Entre aquesta ocupació als polígons hi
podem trobar empreses internacionals
amb una llarga trajectòria ben
consolidada, però també emprenedors
locals que han sobreviscut als anys de
crisi o que han aprofitat precisament
aquest impàs per a iniciar nous
projectes. En aquest sentit, l’Ajuntament,
mitjançant Dinamització Econòmica,
situada a Can Ribas (Camí Antic de
Vic, 10), ha desenvolupat polítiques per
assessorar als emprenedors com ara
el Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE),
on s’estudia la viabilitat i es formalitzen
els tràmits administratius per posar en
marxa un negoci.
La Diputació de Barcelona ha fet un
estudi per conèixer la supervivència
de les empreses que van rebre
assessorament l’any 2014. Les dades
són contundents i és que la taxa
d’empreses que continuen en actiu
tres anys després a les Franqueses és
del 68,2%, una xifra superior al conjunt
dels municipis analitzats. De totes les
persones entrevistades, el 78,4% manté
en funcionament l’empresa creada el
2014.
4

Actualment el Pla de Llerona està al 95% d'ocupació
L’estudi també extreu les dades
següents:
Reempresa, continuïtat mitjançant la
•De mitjana, les empreses que es
cessió
mantenen en funcionament tenen 2,2
treballadors, si bé el 44,8% d’elles té
Reempresa és un altre dels serveis
només un empleat.
de Dinamització Econòmica en què un
•El 41, 3% d’aquestes empreses
nou emprenedor pren el testimoni en
ha facturat fins a 50.000 euros en
la gestió d’una empresa ja existent per
l’últim any, mentre que un 31% ha
continuar l’activitat. Es tracta d’una
facturat entre 50.001 i 100.000 euros
iniciativa iniciada el 2012 per la patronal
i un 20,6% més de 100.000 euros.
CECOT i la Diputació de Barcelona.
De mitjana, la facturació d’aquestes
L’objectiu és preservar el patrimoni
empreses se situa en els 94.444
empresarial i els llocs de treball. Fins
euros.
ara, a les Franqueses s’han promogut
•El 65,5% diu que l’empresa té bones
15 casos de reempresa, que han
perspectives de cara a l’any vinent,
generat 677.101 euros d’inversió induïda
mentre que només un 3,4% les
al teixit empresarial i mantenir 31 llocs
considera dolentes.
de treball. Aquestes xifres situen el
Pel que fa a les empreses tancades, el
municipi per sobre de la mitjana en el
60% va clausurar la seva activitat per
rànquing de Reempresa a la província
motius econòmics. El 40% d’aquestes
de Barcelona.
persones diu que no pensa crear una
altra empresa en el futur, mentre que
Les xifres demostren que la taxa de
un 40% sí que té intenció de fer-ho i un
supervivència de les reempreses, en un
20% ja ho ha fet.
període de sis anys, arriba fins al 87%.
Per tant, les dades actuals avalen les
Activar la vida empresarial del municipi
Franqueses del Vallès com un punt de
també és sinònim de creació de llocs
creixement empresarial a la comarca
de treball. Les polítiques promogudes
i al país. En aquest sentit, des de
des de Dinamització Econòmica han
l’Ajuntament es continua treballant
permès reduir l’atur en un 43% des de
en polítiques per generar aquest
2013.
creixement que reinverteix en riquesa
i llocs de treball per al municipi.
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DragAlert, la nova aplicació
de la policia d’assistència al ciutadà

DragAlert genera un senyal d’emergència a la central de la Policia
Local o al telèfon de la patrulla, indicant la ubicació fixa de la
persona que està demanant ajuda

D

urant aquest
mes de juny,
la
Policia
Local de les
Franqueses posa en
marxa
DragAlert,
l’aplicació gratuïta
per a telèfons mòbils
i tauletes Android
amb l’objectiu de
facilitar un nou
servei d’assistència
als veïns i veïnes del
municipi.
DragAlert és un
botó virtual que
genera un senyal
d’emergència
a
la central de la
Policia Local o al
telèfon mòbil de la patrulla, indicant
la ubicació fixa de la persona que està
demanant ajuda. L’aplicació disposa de
dues opcions segons el nivell de risc
que permetrà determinar el protocol
d’actuació. Aquest pot ser moderat, on
en cas de polsar el botó es mostrarà la
posició on es troba en aquell moment
la persona que demana ajut o alt, on
el terminal mòbil de la persona també
enviarà cada dos minuts la posició
actual GPS.
Poden utilitzar aquesta aplicació els
comerços i qualsevol altre centre públic
o privat amb una ubicació fixa. El servei
s’activa de manera gratuïta per cada
persona que treballa a l’establiment,
tenint en compte que un mateix telèfon

no pot tenir associat
més d’un comerç
o local, ja que cada
telèfon està relacionat
amb una única adreça.
L’aplicació
també
dóna cobertura a
persones que hagin
estat víctimes de
violència de gènere i
a aquells habitatges
disseminats,
per
situar-se lluny del
nucli urbà.
L’aplicació es podrà
utilitza en cas de
robatori amb violència
i intimidació, robatori
amb força en les
coses,
situacions
de greu alteració d’ordre públic
(agressions, baralles...) o situacions de
risc per a les persones.
Des de l’Ajuntament i la Policia Local
de les Franqueses es recorda que
DragAlert no pretén ser substitutiu de
cap connexió a una central d’alarmes
sinó un mitjà d’avís a la Policia Local
més eficaç, que agilitzi l'assistència al
ciutadà.
Per activar el servei s’ha de descarregar
l’aplicació de manera gratuïta i contactar
amb la Policia Local de les Franqueses,
qui anotarà les dades de la persona
titular del telèfon o tauleta i verificarà
que la cobertura de telefonia sigui
l’adequada perquè DragAlert es connecti
correctament.

Per a més informació podeu trucar al telèfon
938 467 575 o enviar un correu electrònic a
policia@lesfranqueses.cat.
Al web de l’Ajuntament us podeu descarregar
el tríptic explicatiu d’aquest nou servei.
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[ actualitat ]
Obres a les Franqueses durant el 2018
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NOU ITINERARI PER A
VIANANTS I CICLISTES
Carril de 430 metres de
llargada i 1400 m2 de
superfície urbanitzada que
uneix el carril bici de la Via
Europa amb el nucli urbà
de les Franqueses del
Vallès i el polígon Congost.
Data de finalització:
juny del 2018

ZONA ESPORTIVA
DE LLERONA
Arranjament de la pista
multiesportiva, pistes de
tennis, pistes de petanca,
zona de jocs infantils i
zones d’esbarjo.
La superfície de l’àmbit
d’actuació és de 4.575,93 m2.
Data d’inici:
juny de 2018

CARRER ROSSELLÓ
2a i 3a fase de remodelació
de l’espai exterior de l’illa
compresa entre el carrer
Rosselló,
carrer
Bosc,
carrer Alzina i carrer
Travessia. Creació d’una
plataforma
única
per
prioritzar el pas de vianants.
Data d’inici:
juny de 2018

PLAÇA DE L'ESBARJO
Remodelació de la plaça
ambientada en un bosc
que
concentrarà
els
elements de joc al llarg
d’un talús i la resta de
l’espai es destinarà a
un punt de trobada amb
bancs modulars.
Data d’inici:
setembre de 2018

PAS SOTERRAT
Pas inferior sota les
vies del ferrocarril per a
vianants i ciclistes entre
els carrers d’Aragó i
Francesc Gimeno per
acabar amb les dificultats
de
connectivitat
de
Bellavista.
Data d’inici:
setembre de 2018

VORERES A CORRÓ
D'AMUNT
Obres de construcció de
la vorera a l’entrada de
Corró d’Amunt abans de la
cruïlla de Can Suquet.

PARC DEL FALGAR I LA
VERNEDA
Les 17 hectàrees de zona
verda es divideixen en 4
zones; el llac, el parc, la
Verneda i una zona de caire
lúdic amb jocs infantils,
màquines esportives...
Data de finalització:
novembre/desembre
del 2018

CENTRE CULTURAL DE
CORRÓ D'AVALL
Nou
equipament
de
5.279 m2 destinat a usos
culturals,
esportius
i
sociosanitaris.

Data d’inici:
setembre de 2018

Data de finalització:
març del 2019
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Una ciutadania cada vegada més
compromesa amb el reciclatge

En només 4 mesos de 2018 el nombre de tones recollides de matèria
orgànica gairebé arriba a la quantitat total de 2016

A

mb la implementació del nou servei de neteja
urbana amb la renovació i ampliació de contenidors
i l’adquisició de nova maquinària també han millorat
les xifres de recollida d’escombraries orgàniques
i selectives. I és que sembla que la ciutadania de les
Franqueses cada vegada és més conscient del respecte
pel medi ambient. Si traduïm aquesta bona notícia en xifres
veurem que pel que fa a la fracció de matèria orgànica, per
exemple, durant els quatre mesos de 2018 ja s’han recollir
205,04 tones, mentre que tot el 2016 la xifra total era 215,16
tones. Per tant, fins a l’abril la xifra de 2018 gairebé arriba a la
mateixa de la recollida de tot 2016.
El números, però, són positius en general i ha anat en augment
en els últims tres anys. La recollida de paper cartró ha
augmentat de 137,10 tones (2016) a 144,68 (2017); els envasos
de 178,39 tones (2016) a 185,82 (2017); i el vidre de 191,41 tones
(2016) a 230,47 (2017). Les xifres dels primers quatre mesos
de 2018 també semblen indicar que el tancament d’aquest
any es farà amb números a l’alça. La recollida de resta es
va mantenint, passant de 5.608,62 tones (2016) a 5.627,60
(2017). L’objectiu és que la recollida de resta vagi reduint. I
és que si els ciutadans van fent una separació correcte de la
selectiva, la resta seria el residu que acabaria desapareixent.
De fet, el manteniment de la recollida de resta i l’augment
de la selectiva ja va posant en evidència que s’està assolint
l’objectiu marcat.
El nou servei de recollida d’escombraries orgàniques,
selectives i neteja viària va entrar en vigor l’1 d’abril de 2017
mitjançant una signatura de contracte amb SERSA. Des
d’aleshores, l’àrea d’Obres i Serveis i l’empresa adjudicatària
han treballat conjuntament en la implementació del nou servei,
que ha suposat millores considerables. El nou contracte
preveu la col·locació de 180 nous contenidors de resta i matèria
orgànica; i 90 contenidors de selectiva, que s’acabaran de
distribuir en els propers mesos. Per tant, no només es tracta
d’una renovació, sinó d’un augment considerable del nombre
de contenidors per oferir un millor servei a la ciutadania i
facilitar la separació dels residus. A més, s’han posat en marxa
nous camions i escombradores. El nou camió redueix el temps
de buidatge dels contenidors, el soroll i rebaixa els nivells de

contaminació.
Tota aquesta feina
de millora del nou
servei de neteja
urbana ha anat
acompanyada
de la campanya
“Siguem Sincers”,
una iniciativa que
pretén conscienciar
els ciutadans sobre
la importància de les
bones pràctiques
amb el reciclatge. De fet, l’objectiu de l’Ajuntament de les
Franqueses és reciclar el 65% dels residus municipals abans
del 2030. Una feina que s’ha de fer entre tots, ciutadans i
compromís institucional.
Informació de servei
Recollida de mobles vells 		
Deixalleria 				
Servei de poda			

900 101 338
937 445 058
900 101 338

Les actituds incíviques tenen
les seves conseqüències. Les
Franqueses del Vallès és un
municipi on la natura ocupa
gran part del territori, però
aquests espais s’han de cuidar
per preservar-los en bon estat,
tant per la brutícia que s’hi
genera com per tenir cura de
la biodiversitat de l’entorn. Al llarg del mes de maig, un grup de
ciutadans, la majoria de Llerona, han treballat conjuntament
amb l’ADF per netejar el torrent de Can Diego fins a la font
de Santa Margarita. A la fotografia es pot observar part de la
brossa recollida. Una imatge que ha de fer reflexionar sobre
la importància del respecte cap a la natura per poder gaudir
d’espais naturals, precisament un dels valors afegits de les
Franqueses del Vallès.
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[ actualitat ]
Les Franqueses destina més de 400.000
euros en ajuts directes a les persones
L’àrea de Polítiques Socials gestiona programes d’atenció social
individualitzada, grupal i de treball social comunitari

P

olítiques
Socials
de
les
Franqueses ha presentat la
memòria de
2017 amb un
increment
substancial
dels
ajuts directes concedits i dels serveis
oferts. Durant l’exercici s’ha atès a
2.887 usuaris i s’han realitzat 14.923
actuacions de serveis bàsic d’atenció
primària relacionades amb aquests
usuaris. En total s’han invertit 410.560
euros en programes d’ajuts econòmics
directes, de suport davant la pobresa
energètica, al banc d’aliments, en
beques, en serveis d’atenció a domicili
i en subvencions directes a entitats del
programa diversitat i convivència.
Ajuts econòmics directes:
Són prestacions per a cobrir
despeses
de
manutenció,
habitatge, farmàcia, menors en risc
o tractaments de salut que durant
2017 han arribat fins a 857 veïns de
les Franqueses. En total s’han invertit
100.498 euros.
Pobresa energètica:
L’àrea de polítiques socials ha
ajudat a pagar les despeses
dels serveis bàsics com l’aigua, el gas o
la llum a 198 llars amb una inversió final
de 46.760 euros
Banc d’aliments:
Durant 2017 s’han renovat els
convenis amb les tres entitats
sense ànim de lucre que col.laboren
amb l’Ajuntament per a els lots del
Banc d’Aliments: Fundació el Xiprer,
Associació Manà i Associació Estel del
Matí. Les famílies ateses han estat 178
i l’acord amb les entitats ha suposat una
despesa de’11.300 euros.
Beques:
S’han concedit 1.026 beques
per a activitats extraescolars,
activitats d’estiu i llibres
que han
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suposat una inversió de 154.883 euros.
Serveis d’atenció a domicili:
Són els serveis de suport a
la llar per aquelles persones
que necessiten ajuda per desenvolupar
les activitats de la vida quotidiana i que
van adreçats a gent gran, persones amb
discapacitat, persones amb dependència
i a infants i famílies. S’hi han destinat
90.549 euros que han arribat fins a 278
usuaris. Aquests diners s’han invertit en
serveis com l’assistència personal, la
neteja de la llar, la teleassistència i les
ajudes tècniques.
Altres
Serveis
d’Atenció
Individualitzada:
Des de l’àrea de Polítiques
Socials també s’ofereixen serveis d’atenció
psicològica per a dones, d’assessorament
jurídic i d’acompanyament en la inserció
social i laboral.
Subvencions a entitats:
Col.laboració amb entitats
d’acollida que treballen en
l’acompanyament a persones nouvingudes
dins
el
programa
Diversitat
i
Convivència, i d’altres que treballen
en l’àmbit social, han rebut un total de
6.175,67 euros, durant 2017.
Els serveis socials d’atenció primària
que aplica l’Ajuntament tenen com
a objectiu donar cobertura a les
necessitats personals bàsiques i
socials de les persones, assegurant
el dret a viure dignament. Per això,
les Franqueses, compta amb atenció
individualitzada, grupal i amb serveis
de treball social comunitari. A banda,
també compta amb altres iniciatives
com el Projecte Nadó, la campanya de
joguines, les accions de sensibilització
per a la igualtat de gèneres i dóna
suport a diverses línies de subvenció
d’altres àrees de l’Ajuntament.

Oberta la convocatòria
d’ajuts econòmics per a
l’educació escolar i les
activitats extraescolars

D

es de finals de maig i fins el dia
10 de juny es pot presentar la
documentació per demanar ajuts
per a activitats extraescolars i per
despeses d’educació (llibres, material
educatiu substitutiu als llibres, material
adaptat, sortides culturals i material
escolar).
Els ajuts per a l’educació els poden
demanar els alumnes empadronats
al municipi i matriculats en escoles
públiques des d’educació infantil fins a
educació secundària. Per a optar a la
convocatòria cal justificar la situació
socioeconòmica precària de la família.
Pel que fa a les extraescolars, les poden
demanar els infants i joves de 3 a 18
anys. Empadronats a les Franqueses,
que demostrin situació social i
econòmica. I aquesta s’ajusti al barem
de la normativa.
La documentació i la sol·licitud les
trobareu al Servei d’Atenció Ciutadana
de Bellavista i al de l’edifici de
l’Ajuntament en els horaris habituals
d’atenció al públic.
Trobareu els enllaços a la documentació i
a la normativa en els següents codis QR.
ENLLAÇ A LA
DOCUMENTACIÓ
DE LES BEQUES
D'EDUCACIÓ ESCOLAR

ENLLAÇ A LA
DOCUMENTACIÓ
DE LES BEQUES
D'EXTRAESCOLARS

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Es presenta el Pla Social i Econòmic

Les Franqueses crea un espai per generar sinèrgies entre la societat
i els agents econòmics del municipi amb l’objectiu de treballar en
polítiques per a la millora de la situació social i laboral de la ciutadania

E

l Pla Social i Econòmic de les Franqueses (PSELFV)
neix amb la voluntat d’impulsar la creació d’un espai de
participació del món socioeconòmic del municipi amb
la voluntat de generar accions per millorar la situació
social i laboral dels ciutadans.
Taula Social i Econòmica
El principal òrgan consultiu del PSELFV és la Taula
formada per representants destacats dels àmbits social,
laboral i empresarial . Aquest òrgan serà l’espai de
trobada per a treballar les propostes per al creixement i el
desenvolupament socioeconòmic del municipi.
Objectius del PSELFV
Els objectius principals del pla són:
• Apropar els agents econòmics i empresarials a la realitat
social del municipi per genera vincles i cooperació.
• Fomentar la col.laboració entre els dos àmbits i treballar
per a objectius comuns
• Crear escenaris efectius, eficients i innovadors per a la
inserció laboral
• Generar impacte social
Resultats que es volen obtenir
• Afavorir el creixement socioeconòmic amb la generació d’
espais de diàleg entre el teixit empresarial, els professionals
i l’entorn local
• Potenciar les empreses d’èxit com a motors econòmics del
municipi
• Donar suport i assessorament per a que les empreses
contractin persones amb risc d’exclusió laboral
• Millorar la qualificació professional de les persones en
risc d’exclusió a través de programes de formació coordinats
amb les necessitats empresarials
• Treballar transversalment amb totes les àrees implicades
en món econòmic i social del municipi
• Potenciar la formació per a l’ocupació, les polítiques
socials, l’ocupabilitat i la dinamització econòmica a través de
programes específics.
• Promoure accions concretes (xerrades, tallers, monogràfics
d’assessorament i informació) sobre temes d’interès social i

Presentació del Pla Social i Econòmic davant els mitjans comarcals

econòmic pels ciutadans (Renda Garantida Ciutadana, pensió,
models de contractació...).
Les dues àrees que lideren el Pla Social i Econòmic,
Polítiques Socials i Dinamització Econòmica, destaquen la
importància de la feina conjunta i de buscar la complicitat
del món empresarial i trobar l’ànima social de cada empresa
per generar polítiques d’ocupació efectives. L’activació de
polítiques d’ocupació efectives ha permès disminuir el

Polígon del sector N, nova àrea de creació d'ocupació
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[ actualitat ]
Les Franqueses destina més d’un milió i mig
d’euros a inversions sostenibles
El superàvit del 2017 és de 2.090.324 euros i el romanent de
tresoreria se situa en 6.548.420 euros

L

’Ajuntament de les Franqueses destinarà 1.654.053 euros, una INVERSIONS SOSTENIBLES
bona part del superàvit 2017 a realitzar un seguit d’inversions Asfaltat de l’aparcament Sant Josep a Corró d’Avall
financerament sostenibles, una possibilitat que preveu la normativa Asfaltat de l’aparcament de la Zona Esportiva de
estatal per aquells ajuntaments que liquidin el pressupost amb Bellavista
superàvit, no superin el nivell d’endeutament permès i compleixin amb els Tancament de l’espai exterior de l’Escola de Música
Voreres de Corró d’Amunt
terminis de pagaments fixats per al sector públic.
L’objectiu del Govern Municipal és destinar aquest superàvit a dues Pista de skate a Corró d’Avall
finalitats. D’una banda, invertirà, en actuacions adreçades a millorar les Gespa artificial al camps de futbol 7 de Bellavista
condicions de vida i els serveis ciutadans a mig termini. I d’altra banda, es Mobiliari biblioteca
destinaran 600.000 euros a l’amortització anticipada del deute, reduint així Aula de natura al Parc del Falgar
Pas soterrani de Bellavista
la carrega financera de la Corporació.
Les Franqueses ha tancat el pressupost del 2017 deixant un romanent Exteriors del Centre Cultural Can Ganduxer
de tresoreria positiu de 6.548.420 euros i un superàvit pressupostari de
2.090.324 euros, i mantenint el pagament a proveïdors en 28,10 dies. La liquidació pressupostària 2017 deixa l’endeutament de
l’Ajuntament en 10.494.486,09 euros, el que suposa que la reducció del deute financer des del 2012 arriba ja als 5.306.55 euros.

Les Franqueses, un municipi unit en la prevenció del tabaquisme

L

’Ajuntament impulsa un manifest d’adhesió per ajudar
a prevenir l’inici del consum de tabac entre la població
infantil i jove.
Les escoles, instituts i AMPAS del municipi, juntament amb
diverses entitats culturals i esportives s’adhereixen al manifest
impulsat per l’Ajuntament de les Franqueses, un manifest que
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recull que l’exposició al fum del tabac implica uns importants
riscos per a la salut de les persones no fumadores i alerta que
la població infantil n’és especialment vulnerable. En aquest
sentit, assegura que pares, mestres i monitors són models a
imitar pels infants. La redacció d’aquest manifest s’emmarca en
la campanya Entorn Sense Fum, organitzada per la Generalitat
de Catalunya i a la qual, l’Ajuntament de les Franqueses s’hi ha
volgut sumar tenint en compte la realitat que ens envolta, i és
que a Catalunya, cada dia comencen a fumar 3 adolescents de
14 anys.
La campanya busca la implicació de pares, mestres i monitors
en la transmissió de models de conducta saludable cap als
infants. Concretament no fumant en aquells entorns en els
que la presència d’infants és important.
En tots els centres amb entitats adherides al manifest s’hi
col·locarà una placa amb el missatge ENTORN SENSE FUM,
com a recordatori del compromís adoptat i com a invitació a no
fumar en aquell entorn, especialment freqüentat per infants i
joves.
Amb l’objectiu de prevenir l’inici en el consum de tabac i
disminuir l’exposició al fum ambiental de tabac, l’Ajuntament
impel·leix una sèrie d’activitats com la creació d’un racó
documental a la Biblioteca Municipal, amb l’exposició de
documents relacionats amb el tabac i els seus efectes
envers la salut, la redacció d’una guia de lectura per a la
sensibilització i difusió d’aquest fons de lectura i l’elaboració
de tallers orientats a la prevenció entre els joves. Enguany
a més, hi haurà un espai dedicat a la campanya durant la
Diada del Joc i de l’Esport per a conscienciar als ciutadans i
ciutadanes del municipi.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’Ajuntament aposta per
fer de les Franqueses un
referent artístic

El consistori col·labora amb la galeria Artemisia
per aproximar al municipi la mirada d’artistes
internacionals.

L

’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha signat un conveni de col·laboració
amb la galeria d’art Artemisia, que conjuntament amb UPA Gallery ha preparat la
mostra fotogràfica “Matisos”.
L’exposició presenta el treball de vint-i-un artistes i vol testimoniar l’impacte de la
cultura catalana en artistes de diferents nacionalitats. Les diverses obres s’exposaran
del 22 de juny fins al 21 de juliol de 2018. La inauguració es realitzarà a la galeria a les 20
h del divendres 22 de juny.
Convertir les Franqueses del Vallès en un punt de referència artístic, tant en un àmbit
local com internacional, és l’objectiu que persegueix el consistori i amb la signatura
d’aquest conveni es fa un pas endavant en el compromís amb la cultura de qualitat.
RELACIÓ D'ARTISTES I D'OBRES PRESENTS A L'EXPOSICIÓ
•Sandrine Arons 		

Moroccan Mirage

•William Glover		

•Garry Beeber 		

Memory Hotel

•Lisa Fitch		 Wind Song, Florida Botanical 		
			Gardens, Study 28
•José Gómez		 Fleeting Thoughts

•Scott Bolendz		
Untitled from the series Dark
			Mountains
•Julio Calvo		 Díptico 05
•Maria Chapin		

Resilience

•Erik Cocks		 Peace With Abandonement 2

No Vacancy

•Annie Rosse González

Where I Hide

•Stephen Lang		

All That Appears # 03

•David A Monroe		

Acceptance/Growth Series

•Guillermo De Angelis

The lovers

•Monika Ruiz B. Mozi

Mucem-chapitaux

•Pierre&Cathy Dutertre

Mask series # 1

•Gerard Staron		

Plage 013

•Dorothee Elfring		

In-between

•Michael Trefry		

The Offering

•Christine Ghezzo		

Guardians of the Bicycles

•Ron Weiss		

Madison Avenue, New York City

L’Arxiu Municipal recupera un llibre sobre l’església de Santa Maria de
Llerona de 1908
Es tracta d’una donació de l’associació cultural Llibre Viu de Mataró

L

’associació cultural
de Marató Llibre Viu
ha donat a l’Arxiu
Municipal un llibre sobre
la parròquia de Santa
Maria de Llerona de 1908.
Es tracta d’un llibre de
recerca amb descripció
dels
altars
i
altres
elements que hi havia en aquella època. Una informació
interessant, ja que la crema d’esglésies durant la Guerra Civil
va fer desaparèixer gran part del patrimoni d’aquests centres
religiosos. La publicació està escrita per mossèn Joseph
Mas, que va dedicar-lo al rector de Santa Maria de Llerona,
Pere Bou.

Llibre Viu és una associació que es dedica a recuperar
llibres fora d’ús i sense valor comercial en l’actualitat. El seu
objectiu és donar un nou circuit a les publicacions, facilitant
l’intercanvi gratuït. En aquest cas, la mateixa associació
s’ha posat en contacte amb l’Arxiu Municipal per informar
d’aquesta publicació.
D’aquesta manera, l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de les
Franqueses va ampliant el seu fons. I és que la recopilació
de material històric del municipi és essencial per fer un
recorregut sobre cadascun dels nuclis que el conformen.
Per això, està obert a donacions i/o cessions per part de
particulars o entitats. L’Arxiu també està a disposició de
la ciutadania. L’horari de consulta és dilluns, dimecres i
divendres, de 10 h a 14 h. El telèfon és 938.467.676 i el correu
de contacte és arxiu@lesfranqueses.cat.
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[ les Franqueses en imatges ]
Festa de la música i la dansa
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

29a Fira de Sant Ponç
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[ actualitat ]
Els alumnes de tercer de les escoles,
protagonistes en la recreació d’un ple
Uns 217 alumnes de les cinc escoles del municipi visiten l’Ajuntament i
recreen un sessió plenària presidida per l’alcalde

D

es de fa 5 anys, els alumnes de tercer de les diferents
escoles de les Franqueses visiten l’Ajuntament per
conèixer la història de l’edifici, d’en Joan Sanpera i
Torres, l’escultura de la plaça i els Gegants. També
aprofiten la visita per accedir a l’arxiu municipal, on amb
més de 7.000 carpetes d’arxiu, copsen la importància de
documentar la història d’un poble, d’un municipi.
Enguany, s’ha apostat per incloure una iniciativa que pretén
fer protagonistes als més petits, el simulacre d’un ple
municipal, on els alumnes ocupen les cadires dels regidors
i presenten les seves propostes en relació a un tema. En
quatre mesos, 217 alumnes han passat per la sala de plens
1

2

per tractar dues qüestions: com reformaríem la plaça de
l’Ajuntament? I L’aprovació del projecte de remodelació de la
plaça Major i l’ús que tindrà.
Els infants després de presentar les seves idees i defensarles davant l’alcalde, han votat propostes com la creació d’un
parc temàtic a la plaça de l’Ajuntament o dotar d’il·luminació
la façana de la Casa de la Vila per poder canviar el seu
color depenent de les diades o de les dates assenyalades
pel calendari. Tot i que hi ha qui no canviaria la plaça de
l’Ajuntament. Pel que fa a la plaça Major, els alumnes han
votat la col·locació de mobiliari urbà com bancs, fanals, una
font... o la creació d’una zona de jocs infantils.
3

5

6

4

7

8

10

9

Fotografies 4 i 10 Escola Bellavista-Joan Camps, 1 i 7 Escola Camins, 6 i 9 Escola Colors, 2 i 8 Escola Guerau de Liost i 3 i 5 Escola Joan Sanpera
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L’Escola Colors fa 10 anys
Una exposició elaborada per tots els alumnes
i la creació d’un nou rètol per l’escola són les
activitats que clouen la celebració

Atenea, l'elecció de les
famílies del BellavistaJoan Camps
Les famílies de l'Escola BellavistaJoan Camps ja han dit la seva i amb
106 vots han decidit que el nou nom
del centre podria ser Atenea, la deesa
grega de la saviesa i la intel.ligència
La decisió del canvi de nom es
va prendre en Consell Escolar
amb l'objectiu d'aconseguir una
denominació amb la que els actuals
alumnes es sentissin identificats. Ara,
cal fer l'aprovació definitiva des del
Consell Escolar i que el canvi de nom
sigui aprovat en ple municipal.

Premi per a les creacions
dels alumnes de l’Escola
Bellavista-Joan Camps
Dues creacions d’aquesta escola han
estat guardonats en la 15a edició del
premi Pilarín Bayés de contes. Les
obres guanyadores són Quins fums!
d’Els Cocos, en la categoria de cicle
inicial i Escola per a gossos d’Iona
Pérez, en la categoria d'audiovisual.
Enguany, 1.097 idees han competit per
endur-se el reconeixement del jurat
del premi, president per la mateixa
Pilarín Bayés. El 7 de juny es lliuraran
els premis a Sant Joan de Déu.

Més pressupost per als
centres i les AMPA
L’àrea d’Educació del PMCEIJ
augmenta les subvencions per a
centres educatius i per a les AMPA
en un 10%. Enguany s’han destinat
més de 27.000 euros per a accions i
millora dels serveis a les escoles i
instituts i gairebé 5.000 euros per a
la feina feta per les associacions de
mares i pares. A aquestes xifres cal
afegir 2.500 euros atorgats de manera
extraordinària a entitats educatives.
Aquests ajuts volen incentivar la
generació d’activitats als centres
escolar, més enllà de les lectives.

L

a comunitat educativa de l’Escola
Colors ha viscut intensament
durant tot el curs la celebració
dels 10 anys del centre. AMPA i
famílies s’han implicat realitzant accions
conjuntes puntuals com xerrades o
activitats obertes. Però és el projecte
Desè Aniversari el que ha vehiculat a
nivell pedagògic la feina a l’escola. Tots
els alumnes, cada grup classe, s’han
encarregat de preparar els plafons que
ompliran l’exposició que s’inaugurarà el
proper 6 de juny. Cada plafó és un recull
de notícies i esdeveniments d’un dels 10

anys d’història de l’escola.
Coincidint amb la inauguració s’iniciarà
la creació d’una nova placa identificativa
de l’escola amb la col.laboració de
l’artista plàstica Maria Busquets
Bruguera. En l’elaboració del nou rètol
hi participaran alumnes, mestres,
famílies, representants de l’Ajuntament
i dels serveis educatius de la Generalitat
de Catalunya.
L’Escola Colors es va posar en
funcionament l’any 2008, tot i que,
l’edifici amb la façana irisada no es va
construir fins el 2010.

Les Franqueses presents
a Cantània i Tots Dansen

Les cinc escoles de primària del
municipi i l’Institut Lauro s’han sumat
als projectes comarcals Cantània i
Tots Dansen.A mitjans de maig els
alumnes de 3r del Lauro han participat
dalt l’escenari amb altres instituts de
la comarca en el projecte de promoció
del llenguatge del moviment i la
dansa contemporània. Al juny són els
alumnes de 5è de les escoles de les
Franqueses els que des de l’escenari
del Teatre Auditori de Granollers
interpreten la cantània Partícules en
diversos dies i coincidint amb altres
escoles de primària.
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[ actualitat ]
El 16 de juny torna la Diada del Joc i de
l’Esport de les Franqueses
Una any més la diada aplega infants i joves del municipi en l’acte de
cloenda de les activitats esportives

A

l mes de juny se celebra una
jornada oberta al públic,
especialment als més petits, la
34a Diada del Joc i de l’Esport.
L’objectiu és cloure la temporada
2017-2018 de les activitats que durant
l’any organitza el Patronat Municipal
d’Esports (PME).
La Zona Esportiva de Corró d’Avall és
l’escenari de les diferents activitats
lúdiques i esportives de les modalitats
de bàsquet, handbol, karate i bàdminton.

El dissabte, 16 de juny, de 9 a 14 h, pares,
alumnes i entrenadors gaudiran d’una
de les jornades més emblemàtiques que
organitza el PME. Enguany, a part de
la gimcana esportiva amb carreres de
sacs, guerres amb pistoles d’aigua, joc
del mocador..., com a novetat hi haurà
el concurs de fotografia, emmarcat en
la campanya Entorn Sense Fum, que
impulsa l’Ajuntament amb l’objectiu de
prevenir el consum de tabac entre la
població infantil i jove. Els participants

podran fer-se fotos al photocall per
després entrar en un sorteig per
determinar la foto guanyadora. També
es farà la tradicional festa de l’escuma.

S’inaugura una nova modalitat esportiva a les Franqueses

L’AEH Les Franqueses presenta la nova secció d’handbol platja, una modalitat que
cada vegada té més seguidors

L

’Associació Esportiva Handbol Les Franqueses
(AEH Les Franqueses) crea la nova secció d’handbol
platja, una modalitat que neix a la segona meitat dels
anys 90 com a resposta d’una demanda dels propis
jugadors d’handbol que una vegada finalitzada la temporada
regular, veien molt lluny retrobar-se amb la competició, els
entrenaments i els companys de jocs.
Amb el suport de l’Ajuntament de les Franqueses, el club ha
ampliat el seu ventall d’oferta esportiva facilitant als seus
jugadors la possibilitat de competir en una disciplina que
cada vegada té més seguidors, i és que, ja són més de 800
jugadors federats en equips vallesans. La Federació Catalana
d’Handbol ha augmentat un 30% el nombre d’inscrits, en els
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darrers 3 anys.
El proper dia 16 de juny, a les 18 h, a l’envelat de Llerona,
l’AEH Les Franqueses presenta aquesta modalitat que
comptarà amb una desena d’equips, els quals competiran
entre ells durant els mesos de juny i juliol. Per a fer-ho
possible, l’Ajuntament habilitarà i reconvertirà l’actual pista
d’handbol de la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall.

[ agenda ]
1 divendres
Teatre “El rei que no reia”
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
Alumnes de 3r de l’Escola Guerau de Liost
Org. Escola Guerau de Liost
.....................................................................................

2 dissabte
LF Summer Market
Tot el dia a la plaça Joan Sanpera i Torras
Parades artesanes, foodtrucks, música...i molt més!
Org. LF Comerç
Excursió familiar a Vilanova i la Geltrú dels
Casals Infantils Municipals
9h Centre Cultural de Bellavista i Centre Cultural
de Can Ganduxer
Inscripció oberta. Preu 5 euros pels inscrits i 10
per als no inscrits
Més informació al 938 405 781
Trobada d’Escoles de Bàsquet
9 h Pavelló Poliesportiu de Corró d’Avall
Org. Patronat Municipal d’Esports
Copa Catalunya d'Agility 2018
14 h Final per equips
Al Complex Esportiu de Corró d'Amunt
..................................................................................

Corpus a Corró d’Amunt
8 a 11 h Confecció de catifes amb flors naturals
del poble
12.30 h Missa i processó a l’església de Sant
Mamet de Corró d’Amunt
Inscripcions com a voluntaris a 659 397 657
(Ramon Martínez)
Org. Catifaires de Corró d’Amunt i parròquia de
Sant Mamet de Corró d’Amunt
Copa Catalunya d'Agility 2018
8.30 h Final individual
Al Complex Esportiu de Corró d'Amunt
Taller de percussió corporal mètode BAPNE
Activitat participativa de reconeixement del cos
com a instrument per a desenvolupar l’atenció,
la memòria i la concentració. A càrrec d’Àlex Saborit
Taller 1 de 9.30 a 11.30 h
Taller 2 de 12 a 14 h
A escollir entre els dos tallers que es realitzaran
al Teatre Auditori de Bellavista
Inscripcions a intercarnviscorals@gmail.com
Tel. 659 642 920
Org. Associació d’Intercanvis socials i culturals
de les Franqueses del Vallès
Visita guiada a la col.lecció d’art romànic i gòtic
del Museu Nacional d’Art de Catalunya
Inscripcions a la Biblioteca Municipal
Tel. 938 404 388
Preu: 15 euros
Org. Biblioteca Municipal de les Franqueses

3 diumenge
Diada del Corpus. Confecció de catifes i processó
6 h Avinguda Santa Eulàlia confecció de catifes i
processó del Corpus
12 h Missa de diumenge de Corpus
19 h Missa Solemne de Corpus Christi, exposició i
processó del Santíssim Sagrament
Org. Agrupació Santa Eulàlia i parròquia de Santa
Eulàlia de Mèrida de Corró d’Avall

6a Trobada de Cors a les Franqueses del Vallès
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert coral de veus blanques amb els cors
“Gospel Girls de Granollers”, “Famílies del CEIP
Pereanton”, “Gospel Rock Amics de la Unió”,
“Petits Cantors Amics de la Unió”
Preu: 4 euros (majors de 8 anys)
Les taquilles s’obriran 30 minuts abans
del concert
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
de les Franqueses
..................................................................................

4 dilluns
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Consell del Poble de Llerona
................................................................................

5 dimarts
Preparem la Festa Jove
18 h Espai Zero
Per a joves d’entre 12 i 17 anys
Informació i inscripcions: 938 404 624/670 312 963
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

6 dimecres
Inauguració de l’exposició del 10è ANIVERSARI
DE L’ESCOLA COLORS
13 h Escola Colors
Org. Escola Colors i AMPA Escola Colors

55è Homenatge a la gent gran de Llerona.
Missa i Unció dels malalts. Concert de gralles amb
Enric Montsant i Xavier Pijoan. Dinar de germanor
10.45 h Esglèsia de Santa Maria de Llerona i
Casal Parroquial de Llerona
Org. Casal Parroquial de Santa Maria de Llerona
Col. Àrea de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran i
Consell del Poble de Llerona
Circulació de trens tripulats
11 a 13 h al circuit de Cal Gavatx
Donatiu 1 euros
Org. Centre d'Estudis Ferroviaris Via Oberta
Teatre “Trampa mortal. Res és el que sembla”
amb el grup de teatre Toc Toc de Llerona
17.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Org. Àrea de Gent Gran

7 dijous
Juguem amb pintura casolana amb materials
naturals
17.30 h Gimnàs de l'Escola Bellavista-Joan Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i a
dones embarassades. Inscripció prèvia a:
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Org. ENEI
Preparem les vacances
18 h Espai Zero
Per a joves d’entre 12 i 30 anys
Informació i inscripcions: 938 404 624/670 312 963
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
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[ agenda ]
8 divendres
XI Romería de Nuestra Señora del Rocío
18.30 h Sortida des del Centre Cultural de
Bellavista, ofrena de flors i recepció de l'alcalde
20.30 h Arribada a la Masia de Can Ribas
20.45 h Acte inaugural
Org. Hermandad Rociera de Bellavista

9 dissabte
Cloenda del Club Bàsquet les Franqueses
9 h Pavelló poliesportiu de Corró d'Avall
Org. Club Bàsquet les Franqueses
XI Romería de Nuestra Señora del Rocío
14 h Paella popular
18 h Missa rociera amb ofrena de flors
20 h Actuació dels cors rocieros
24 h Rosari en honor a Nuestra Señora del Rocío
Org. Hermandad Rociera de Bellavista

Circulació de trens tripulats
11 a 13 h al circuit de Cal Gavatx
Donatiu 1 euros
Org. Centre d'Estudis Ferroviaris Via Oberta
Visita pastoral del Bisbe de Terrassa
12 h Missa estacional
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida

Preparem les vacances
18 h Espai Zero
Per a joves d’entre 12 i 30 anys
Informació i inscripcions: 938 404 624/670 312 963
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

XI Romería de Nuestra Señora del Rocío
14 h Botifarrada popular
18 h Tornada a Bellavista
Org. Hermandad Rociera de Bellavista

Jornades de primària
De 9 a 13 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Alumnes e 6è de les escoles de les Franqueses
Org. Patronat Municipal d'Esports

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

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

12 dimarts

16 dissabte

Biodansa en família
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia a
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Org. ENEI

Dia de la convivència del MIJAC i catequesi a
Llinars del Vallès
Tot el dia
Org. Parròquia de Sant Francesc d'Assís

Preparem la Festa Jove
18 h Espai Zero
Per a joves d’entre 12 i 17 anys
Informació i inscripcions: 938 404 624/670 312 963
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

14 dijous
Festa de final de curs dels cursos de sardanes
17.15 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Org. Sardanistes Franquesins

Encicla’t. “New Lights”, concert del Cor de
Cambra de Granollers
19 h Parròquia de Santa Maria de Llerona
Org. Ass. d’Intercanvis socials i culturals amb la
col.laboració de la parròquia de Santa Maria

10 diumenge

Caminant per Corró d'Amunt
8 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Sortida de 2 hores
Inscripcions al 938 710 621 (Glòria Puig)
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet
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Diada del Joc i de l'Esport
9 h Pavelló poliesportiu de Corró d'Avall
Activitats per a tots els alumnes de l'Escola
Esportiva del PME i les seves famílies
Org. Patronat Municipal d'Esports
Torneig de futbol base prebenjamí del CF
Bellavista-Milan
9 h Camps de futbol 7 de Bellavista
Org. CF Bellavista-Milan i Col. PME
Presentació de la secció d'handbol platja de
l’AEH les Franqueses
18 h Envelat del Consell del Poble de Llerona
Més informació al 675 765 144 (Pepe Martínez)
Org. AEH LF amb la col.laboració del PME
Sant Joan a Marata
21.30 h Centre Cultural de Marata
Espectacle "Essències", danses d'arrel
tradicional, de l'Esbart Maragall.
En acabar hi haurà coca i vi bo.
Preu: taquilla inversa
Org. Centre Cultural de Marata amb la col. PMCEIJ
..................................................................................

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

Sortides de natura a la vall de Fuirosos des de
Sant Martí del Montnegre
7.30 h Sortida en cotxe particular des de Can Ganduxer
Sortida de 9 km guiada per Agustí Martínez.
Inscripcions i informació al 600 505 849
o a info@la cívica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d'Avall

15 divendres

Parlem de vacances en família
17.30 h Gimnàs de l'Escola Bellavista-Joan Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys
i dones embarassades. No cal inscripció prèvia.
Preparem les vacances
18 h Espai Zero
Per a joves d’entre 12 i 30 anys
Informació i inscripcions: 938 404 624/670 312 963
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

17 diumenge
XXXII Cursa de Bellavista i II Marxa Nòrdica de
Bellavista
8 h Plaça Major de Bellavista
Org. Grup Fondistes Bellavista i Col. PME
Torneig de futbol base prebenjamí del CF
Bellavista-Milan
9 h Camps de futbol 7 de Bellavista
Org. CF Bellavista-Milan i Col. PME

“Si plou a primers de juny,
el bon temps és lluny”

Circulació de trens tripulats
11 a 13 h al circuit de Cal Gavatx
Donatiu 1 euros
Org. Centre d'Estudis Ferroviaris Via Oberta
52a Festa Homenatge a la Vellesa
12 h Missa homenatge a la gent gran del poble
14 h Dinar de germanor a l'Hotel Ciutat
de Granollers
Els majors de 70 anys poden inscriure's al dinar
del 13 al 15 de juny de 17 a 18.30 h
al Casal Cultural de Corró d'Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida i àrea
de Gent Gran

Preparem les vacances
18 h Espai Zero
Per a joves d’entre 12 i 30 anys
Informació i inscripcions: 938 404 624/670 312 963
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

22 divendres

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

Festa Jove d'Estiu. Festa Holi
18.30 a 21 h a la plaça de Can Ganduxer
Org. Centre Municipal de Joves

Concert d’havaneres amb el grup Ultramar
17 h Envelat de les Antigues Escoles de Llerona
En acabar s’oferirà rom cremat
Org. Àrea de Gent Gran

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

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

19 dimarts
Jocs d’aigua
18 h Espai Zero
Per a joves d’entre 12 i 17 anys
Informació i inscripcions: 938 404 624/670 312 963
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

20 dimecres
Concert de final de curs
Audició dels alumnes de l’Escola Mpal. Música
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. EMM Claudi Arimany/PMCEIJ
................................................................................

21 dijous
Juguem amb aigua
17.30 h Plaça del Centre Cultural de Bellavista
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys
i a dones embarassades
Cal inscripció prèvia a
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Org. ENEI

Taller de cuina i sopar de tancament del curs
18 h Espai Zero
Per a joves d’entre 18 i 24 anys
Informació i inscripcions: 938 404 624/670 312 963
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Inauguració de la producció artística del 10è
aniversari de l’Escola Colors
18 h Escola Colors
Org. Escola Colors i AMPA Escola Colors

Inauguració de l’exposició d’artistes internacionals
“Matisos, mirades sensibles vers Catalunya”
20h Galeria Artimisia (c/Sant Ponç, 65)
Vernissatge i actuació de Janira Romero
Org. Artemisia, Art&Tendències i Ajuntament
Concert de cant coral amb l’Arpa de Barcelona i
els Cantaires de Corró d’Amunt
17 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet

28 dijous

23 dissabte
Sant Joan. X Aniversari Infernal
18.30 h Rebuda de la flama del Canigó
19 h Tallers infantils
20.30 h Tabalada
21 h Sopar
23 h Correfoc infantil
23.30 h Encesa de la foguera
00 h DJ
2 h Fi de festa
Els actes es realitzaran a la plaça de l'Ajuntament,
el correfoc a la rambla de la carretera de Ribes
i la foguera al pàrquing de l'Ajuntament
Org. Encendraires i Col. Ajuntament
..................................................................................

29 divendres

Taller de cuina i sopar de tancament del curs
18 h Espai Zero
Per a joves d’entre 25 i 30 anys
Informació i inscripcions: 938 404 624/670 312 963
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Cloenda del CE Llerona
20 h Consell del Poble de Llerona
Org. CE Llerona
..................................................................................

30 dissabte
Cloenda final de temporada CF Bellavista-Milan
9 h Plaça Major de Bellavista
Org. CF Bellavista-Milan i Col. PME
Campanya de donació de sang
9 a 13 h Zona Esportiva de Corró d'Amunt
Org. Banc de Sang i de Teixits

GRANOLLERS CUP

24 diumenge

PAVELLÓ POLIESPORTIU
DE CORRÓ D'AVALL
I PISTA POLIESPORTIVA COBERTA

Circulació de trens tripulats
11 a 13 h al circuit de Cal Gavatx
Donatiu 1 euros
Org. Centre d'Estudis Ferroviaris Via Oberta

Dimecres 27 de juny
Presentació a la plaça de la Porxada

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

Divendres 29 de juny
Partits de 9 a 22 h

26 dimarts
Taller de cuina i sopar de tancament del curs
18 h Espai Zero
Per a joves d’entre 12 i 17 anys
Informació i inscripcions: 938 404 624/670 312 963
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Dijous 28 de juny
Partits de 9 a 22 h

Dissabte 30 de juny
Partits de 9 a 22 h
Diumenge 1 de juliol
Partits de 9 a 15 h
Org. AE Handbol Les Franqueses
Col. Patronat Municipal d'Esports de
l'Ajuntament de les Franqueses
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[ agenda ]
ACTIVITATS I
CURSOS
PREINSCRIPCIÓ OBERTA AL CENTRE DEL
FORMACIÓ D’ADULTS
Vols aprendre llengües? Vols aprendre
informàtica? Vols preparar-te per a la prova
d’accés a Grau superior?
Preinscripcions del 18 al 26 de juny
Dll, dc i dv de 10 a 12 h i dm i dj de 17 a 19 h
CFA les Franqueses, carrer Rosselló 37
Tel.l 938 402 653
http://agora.xtec.cat/cfabellavista

CURSOS DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Xarxes socials 2.0
Del 9 al 18 de juliol, de dilluns a dijous de 9.15 a
13.15 h
És imprescindible haver realitzat un curs del SOC
durant aquest any
Inscripcions obertes al 938 443 040

CASALS INFANTILS MUNICIPALS
•DIARI
De setembre a juny, de dilluns a divendres de
16.30 a18.30h
Al Centre Cultural de Bellavista i
al Centre Cultural de Can Ganduxer
Per a infants de 3 a 11 anys.
Per gaudir de manualitats, jocs, ludoteca, contes,
danses, cançons, xanques, excursions,
festes populars, convivències...
Inscripcions obertes. Places limitades.
Matrícula anual i quota mensual.
Informació i inscripcions al 938 405 781
(Bellavista) i al 938 466 506 (Corró d'Avall)
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Org. Casal Infantil Municipal de l'àrea d'Infància
i Joventut
•DISSABTE
De setembre a juny, dissabtes de 16.30 a18.30h
Al Centre Cultural de Bellavista i al Centre
Cultural de Can Ganduxer
Per a infants de 3 a 11 anys.
Per gaudir de jocs, cançons, excursions,
festes populars, convivències...
Inscripcions obertes. Places limitades.
Matrícula anual i quota mensual.
Informació i inscripcions al 938 405 781
(Bellavista) i al 938 466 506 (Corró d'Avall)
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Org. Casal Infantil Municipal de l'àrea d'Infància
i Joventut
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CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
De setembre a juny, de dilluns a divendres de
17.30 a 20.30h
A partir de 12 anys.
Al Centre Municipal de Joves de Bellavista i a la
nau del Centre Cultural de Can Ganduxer
Sala d'estudi (a partir de les 17.30h).
Espai per a que els joves puguin fer treballs en
grup, estudiar, fer deures...
Activitats del centre (de 18.30 a 20.30 h. Tallers,
jocs, sortides, festes populars...
Informació i inscripcions al 938 405 781
(Bellavista) i al 938 404 967 (Corró d'Avall)
centrejoves.corro@lesfranqueses.cat
centrejoves. bellavista@lesfranqueses.cat

CASAL D’ESTIU CIÈNCIA I ROBÒTICA (CAN FONT)
Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018
Robòtica, ciència, física, matemàtiques, jocs,
piscina, ordinador i més activitats.
Preu casal complet: 285 euros (5 setmanes)
Inscripció per setmanes: 64 euros (setmana)
Segon germà 10% descompte (excepte acollida)
Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font
Ps. del Pedraforca, 22. Tel. 938 403 375
c.e. canfont@lesfranqueses.cat
ACTIVITATS I CURSOS A “LA CÍVICA”
• CORAL XEREMELLA. Cant Coral adreçat a
adults amb ganes de cantar, de compartir
i d’establir lligams amb el poble amb la música
com a mitjà d’expansió
Tots els dijous de 21.15 a 22.50 h a la nau
de Can Ganduxer (av. de la Sagrera, 1)
Inscripcions: info@lacivica.com // 600 505 849
• TAI-TXI. Art de la meditació en moviment.
Ens ajuda a conèixer el nostre propi cos. Vine i ho
comprovaràs!
Tots els dilluns de 20 a 21.15 h a la nau
de Can Ganduxer (av. de la Sagrera, 1)
Inscripcions: info@lacivica.com // 600 505 849
• PILATES. Ajuda a enfortir els nostre cos
mitjançant l'exercici i es centra en la postura dels
nostres músculs per mantenir l'equilibri.
Tots els dimarts i dijous de 18.30 a 19.30 h i de
19.30 a 20.30 h a la nau de Can Ganduxer
(av. de la Sagrera, 1)
Inscripcions: info@lacivica.com // 600 505 849
ACTIVITATS A CORRÓ D'AMUNT
•Curs de cant coral
Del 5 al 26 de juny, cada dimarts de 20.30 a 22 h
a les Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Sessions teòriques i pràctiques de cant coral
Inscripcions: 637 908 597 (Marc Tost)
marctost@hotmail.com
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet

•Curs de Tai-Txi
Del 5 al 26 de juny. Cada dimarts de 19 a 20h a
les Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Sessions teòriques i exercicis pràctics
Informació i inscripcions als 638 056 983 (M.Ricart)
•Curs de pintura
Del dilluns 4 de juny al dijous 28 de juny. Cada
dilluns i dijous de 17 a 19 h
a les Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Sessions d'exercicis guiades i pla individualitzat.
Informació i inscripcions al 630 714 344 (Elisa
Martínez)

ACTIVITATS D'ESPAI NADÓ-ESPAI INFANT (ENEI)
•Espai familiar d'anglès en família
Dimecres de 17 a 18h
Divendres de 17.30 a18.15 h (nadons)
Al gimnàs de l'Escola Bellavista-Joan Camps
Els tallers en anglès en família són una ocasió
per aprendre la llengua a partir del joc, l'art i
l'experiència vivencial
•Dansant amb el teu bebè
Dimecres de 10 a 11.30 h al Centre Cultural
de Bellavista
Reforça el vincle entre la mare
i el nadó d'entre 6 setmanes i 1 any
•Ioga per a embarassades
Dimecres de 10.30 a 12 h al Centre Cultural
de Bellavista
Un espai per autoconeixement a partir de la
connexió amb el cos, les emocions i la respiració.
On podràs relaxar-te, enfortir-te, flexibilitzar el
cos i la ment i estretant el vincle amb el teu nadó.
•La Llavor
De dilluns a divendres al matí
a l'aula d'entorn rural Capuxí
Espai familiar d'educació viva i activa a la natura
amb acompanyament.
•Gimnàstica Abdominal Hipopressiva
Dimarts d'11 a 12 h al Centre Cultural de Bellavista
Amb la facilitadora Noelia Fernández.
Dirigit a persones que vulguin notificar i elastificar
el cos en la seva globalitat, millora postural i
tonificar el cos després del part.
Per a totes les activitats cal inscripció prèvia a
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

CURSOS SARDANES
•Curs de sardanes a nivell principiants,
manteniment i repartiment
Divendres 1 i 8 de juny de 17.15 a 18.30 h a la
sala polivalent del Centre Cultural de Bellavista
•Curs de sardanes a nivell principiant,
manteniment i repartiment
Dijous 7 i 14 de juny de 17.15 a 18.30 h
al Casal Cultural de Corró d'Avall

“Sant Pere plorós,
juny plujós”
•Curs de sardanes per a jubilats
Dimarts 5, 12 i 19 de juny de 17.15 a 18.30 h al
Casal de la Gent Gran de Corró d'Avall
Org. Sardanistes Franquesins

HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA D'ESTUDI
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 14 de maig al 17 de juny (inclosos)
Dimarts, dimecres, dissabte i diumenge de 10 a
13.45
De dilluns a dimenge de 16 a 21.45 h
Diumenges i festius i les tardes de dissabte
l'entrada serà per la cafeteria del Centre Cultural
(carrer Navarra)

ACTIVITATS D'ESTIU 2018
ÀREA D’INFÀNCIA I JOVENTUT
CASALS D’ESTIU
Edats: Infants nascuts entre el 2014 i el 2006
Dies: Del 2 al 20 de juliol
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h
Llocs:
•Bellavista: Escola Colors
i Escola Bellavista-Joan Camps
•Corró d’Amunt: Antigues Escoles de Corró d’Amunt
•Corró d’Avall: Escola Camins
i Escola Joan Sanpera
•Llerona: Antigues Escoles de Llerona
Preus: 100 € i 85€ per al segon o més germans
Organitza: Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut
CASAL AMB COLÒNIES
Edats: Infants nascuts entre el 2011 i el 2006
Dies: Del 2 al 20 de juliol
Horari: Casal de dilluns a divendres de 9 a 13 h
Llocs:
•Del 2 al 13 de juliol:
Casal al Centre Cultural Can Ganduxer (Corró
d’Avall) i Casal al Centre Cultural de Bellavista
•Del 16 al 20 de juliol: colònies a la Traüna,
Fogars de Montclús, Montseny
Preus: 171€ i 145€ per al segon o més germans
Organitza: Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut
SERVEIS OPCIONALS DELS CASALS D'ESTIU I
CASAL AMB COLÒNIES
Serveis subjectes a un mínim d'inscripcions.
•Una setmana opcional de Casal.
Del 25 al 29 de juny o del 23 al 27 de juliol
35 euros/setmana o 29 euros/setmana
per al segon o més germans
•Acollida de 8 a 9 hores.
3 euros/dia, 12 euros/setmana opcional,
30 euros/casal
•Menjador de 13 a 15 hores.
6,50 euros/dia
•Casal de tarda de 15 a 17 hores

40 euros/casal o 36 euros/casal per al segon o
més germans
14 euros/ setmana opcional o 12 euros/setmana
opcional per al segon o més germans
•Trasllat en autocar a la piscina. 2 euros/dia
CAMPAMENTS 2018
Edats: Joves nascuts del 2005 al 2000
Dies: Del 2 al 15 de juliol
Horari:
Precampament: del 2 al 6 de juliol, de 9 a 13 h
Campament: del 9 al 15 de juliol, tot el dia
Llocs:
Precampament: Centre Municipal de Joves de
Bellavista.
Campament: Camarassa
Preu: 150 € i 127 € per al segon o més germans
Organitza: Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut
ESPAI ZERO
Edats: a partir de 12 anys
Dies: Mati: dimarts, dijous i divendres
•3,5, i 6 de juliol: Setmana Explosiva, activitats
manuals i lúdiques, i molt més
•10,12 i 13 de juliol: Creació Instruments
•17, 19 i 20 de juliol: Setmana d’experiments
•24, 26 i 27 de juliol: Creació de vídeos, vine a
crear, gravar i produir el teu video amb diferents
efectes audiovisuals...
Tarda; dilluns i dimecres
•2 i 4 de juliol: Iniciació al ganxet
•9 i 11 de juliol: olis essencials
•16 i 18 de juliol: fem pastisseria
•23 i 26 de juliol: muntatge de fotos i vídeos
Horari: Mati de 10 a 13 h – Tarda de 19.30 a 21.30 h
Lloc: Espai Zero, Centre Cultural de Bellavista
Preu: 15 euros per setmana, 20 euros per dues
setmanes i 40 euros per quatre setmanes
Organitza: Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut
PROCEDIMENT PREINSCRIPCIONS
En cas de places disponibles en 1a preferència
un cop realitzades les primeres inscripcions,
inscrits fins exhaurir places/activitat.
•Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
•Dies d’inscripció: del 28 de maig al 6 de juny
Per a la segona preferència de les
preinscripcions:
•Residents, en el cas que hi hagi places
disponibles:
Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
Dies d’inscripcions: el 8 i 11 de juny
•No residents, en el cas que hi hagi places
disponibles:
Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
Dia d’inscripció: el 13 de juny
El 15 de juny publicació de places disponibles, si
fos el cas. A partir del 18 de juny inscripció per
ordre d’arribada fins exhaurir places ofertades
Llocs per formalitzar les inscripcions i per
demanar informació:

CASALS, COLÒNIES I CAMPAMENTS:
•Centre Cultural Can Ganduxer.
Avinguda de la Sagrera, 1.
Dimarts i dijous de 9 a 13 h i dimarts, dijous i
divendres de 16 a 18.30 h Tel. 938 466 506
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
•Centre Cultural de Bellavista.
Accés carrer Navarra s/n,
Dilluns i divendres de 9 a 13 h i dilluns, dimecres i
divendres de 16 a 18.30 h
938 405 781
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
ESPAI ZERO:
•Centre Cultural de Bellavista
Accés pel carrer Navarra s/n
Dimarts, dijous, divendres de 18h a 20.30h
938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

FESTA
MAJOR
BELLAVISTA
2018
Del 5 al 8 de juliol

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
15 de maig de 2018. Els presidents Quim Torra i Carles Puigdemont insten l’Estat espanyol a posar data i hora per iniciar un
diàleg “sense condicions”. Els dos presidents han coincidit en instar l’Estat espanyol a posar data i hora per iniciar un diàleg
“sense condicions i bilateral” amb l’executiu de Rajoy. Igualment, Torra ha reiterat que el principi de restitució és un element
bàsic del nou Govern i per això “no abandonarem mai el camí de reelegir president a Carles Puigdemont i els membres del
Govern il·legítimament cessats”. Per això, el 131è president de la Generalitat ha reivindicat la legitimitat dels consellers cessats
dels seus càrrecs i ha demanat a l’Estat espanyol “que respecti els resultats del 21-D”. “Necessitem un govern fort i un Carles
Puigdemont també fort a l’exili”, ha sentenciat Torra, que ha refermat el seu compromís amb la recuperació de les institucions
i amb revertir els danys causats per l’article 155. Torra ha recordat les tres vies d’acció política del programa del nou Govern,
“l’exili, les institucions i la ciutadania apoderada” i ha apostat per la República com a única via per “aconseguir la llibertat”, una
solució que ha considerat extrapolable a nivell espanyol. La internacionalització del procés és una prioritat dins l’acció política
del nou Govern. “La Unió Europea ha vist clarament que aquest no és només un afer intern d’Espanya sinó europeu”. Per
això, ha instat la Unió Europea a involucrar-se “en qualsevol direcció per tal d’ajudar-nos a trobar una solució”, ha sentenciat
Puigdemont. Seguim i no pararem!

Rafa Bernabé

Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
Fa uns anys que tenim problemes per cobrir les places de P3. Era més un problema de mobilitat interna que de falta d’alumnes.
Aquest any s’afegeix que no hi ha prou alumnes i perilla un P3 sencer i segurament l’any que ve un altre. Nosaltres, l’any passat,
vam portar a ple aquesta preocupant situació i vam oferir a l’equip de govern tot el nostre recolzament i a fer el que calgués per
mantenir tota l’oferta. Entenem que hi ha temes de poble que estan per sobre dels colors polítics i requereixen consens. Vam fer
una moció demanant transport escolar, que es va aprovar, i que segurament al setembre encara no tindrem. L’objectiu és apropar
els alumnes a aquelles escoles que els hi agafa lluny de casa, al ser zona única aquesta situació es real i son els pares i avis els
que fan de taxistes. Un altre idea era crear una demanda de totes les escoles amb l’ajuntament, a una, demanant rati’s mes baixes
d’alumnes (de 25 a 23 o 22). Amb dos objectius, desestresar al professorat i una atenció més individualitzada a l’alumne. Una
altra mesura era parlar amb el Departament per fer una sèrie d’actuacions per canviar la imatge, que no el fons, del Joan Camps,
injustament negativa. Desconeixem els passos fets, sembla ser que la nostra oferta d’ajuda no era prou bona i no hem participat ni
en les reunions amb el Departament ni del debat polític perquè simplement no hi ha hagut. El resultat es que Joan Camps perdrà
segurament una línia i deixarà nomes 2 línies a Bellavista i 6 a Corró d’Avall. Esperem que com a administració puguem revertir
aquesta situació. Molts ànims a l’equip docent i als pares del Joan Camps-Atenea.

José Antonio Aguilera

Regidor del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés
[PSC-CP]
El manteniment de les nou Línies de P3 es una prioritat del PSC i sempre ha estat així.
Aquest proper curs 2018-2019 a les Franqueses, per decisió del Departament d’Ensenyament, es perdrà una línia de P3. Des
del passat mes de setembre, vam iniciar converses amb el Departament d’Ensenyament per tal de planificar el proper curs. En
aquell moment, ja ens van avançar que existia la possibilitat de tancar una línia de P3 al nostre municipi degut a la baixada de
la natalitat. La nostra contesta va ser clara, no volem cap tancament de línia, sinó que s’abaixin les ràtios de les línies existents,
millorant així la qualitat educativa i l’atenció a la diversitat. Des de el PSC creiem que aquesta era una molt bona oportunitat
que podia servir per millorar el nostre sistema educatiu i per a l’èxit escolar. No es pot prendre una decisió només des del punt
de vista de reducció de costos i estalvi econòmic. Tancar grups es una postura que perd el sentit mes estricte de l’educació.
No podem permetre que el dinamisme de la demografia sigui una excusa, sinó una oportunitat per aprofitar la baixada de la
natalitat per reduir el nombre de nens a les aules. Es vol vincular aquest tancament a la millora de l’ESO, però es té que tenir
en compte que ni els recursos ni els espais són els mateixos. Des de el PSC de les Franqueses continuarem treballant per una
educació pública i de qualitat al nostre municipi.
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Àngel Profitós

Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal [ERC-AM]
VA DE MÀSTER (2na entrega).
Trobareu la primera entrega d’aquest màster (traducció al català col·loquial de les expressions que ens ofereix el govern municipal)
al butlletí del mes passat. Vàrem tractar els conceptes: “Jastafetaixò”, “Ja li respondrem per escrit”, “Això és cosa dels tècnics” i
“Volem que sigui una decisió compartida per tots els grups”. Aquest mes desenvoluparem nous conceptes com:
- “Això millor que ens ho demani per escrit”. Variant maligna del “ja li respondrem per escrit”. És a dir, de moment, no faràs ni
diràs res perquè estarà pendent de resposta, i qui dia passa any empeny. Per exemple, el passat 27 de març ERC va entrar un
escrit per demanar autorització i instruccions i espais per poder enganxar cartells i no tenir problemes amb la policia, com ha
passat en alguna ocasió. Avui, 17 de maig, sense resposta per part del govern municipal. En això s’assemblen al govern i als jutges
espanyols: pots tenir les idees que vulguis mentre no intentis fer-ne difusió o portar-les a la pràctica (en el nostre cas, enganxar
cartells per la igualtat de gènere o la llibertat dels presos polítics).
-“Tenim un informe favorable”· Quan no es pot jugar la carta dels tècnics, poden fer servir el comodí de l’informe favorable. Si a
més és extern (no l’han fet els nostres treballadors) posat a tremolar. Favorable i caríssim no equival a correcte. Hem hagut de
repetir tràmits dos i tres cops i gastar temps i diners per errors en informes externs.
Sr. Torres, resposta pendent del ple de març!
LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS, I RETORN EXILIADES. Volen atemorir-nos, encausant CDRs i docents. “No volen arguments, usen
la força” (Raimon).

Francesc Torné

Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses [CpF]
PER QUÈ NO FEM ELS HORTS URBANS?
Ja fa temps, es va aprovar en el Ple de l’Ajuntament la posada en marxa del projecte d’Horts Urbans, en un terreny municipal,
per tal d’ajudar les famílies més necessitades del municipi, a nivell econòmic, social o personal. Però curiosament, aquest
acord pres pel màxim òrgan de l’Ajuntament, i que no pot ser modificat ni tampoc silenciat per ningú, no s’està portant a terme
perquè el govern municipal no el deixa realitzar per qüestions no explicades, ni polítiques ni jurídiques.
Per tant, ens trobem en una situació no gaire correcta, doncs un acord pres pel Ple l’Ajuntament no es porta a terme perquè
algú, injustificadament, no vol fer-ho. Aquest fet no és gens correcte ni apropiat, ni jurídicament, ni democràticament, i posa
en qüestió moltes coses que després la nostra ciutadania no entén. I la veritat és que fa molta falta que hi hagi un projecte com
aquest perquè és molt necessari.

Martha Edel

Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya [PPC]
Últimamente se está escuchando bastante la palabra “violencia”, por lo que nos ha parecido interesante hablar sobre ella.
La violencia, en grandes rasgos, es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos, pero también morales
o psíquicos a otra/s persona/s. Con esto, aclaremos que la violencia no se trata únicamente de una agresión física, sino que
también puede ser emocional, mediante un gesto, una ofensa o una amenaza. Por lo tanto, cualquier intención de causarle
daño a otra persona, imponer u obtener algo por la fuerza, esa es la violencia. No obstante, ésta puede variar según la época
o la cultura. Hechos que hoy en día consideramos como “violentos”, quizás en otra cultura o en otro tiempo eran vistos como
“normales”. Ejemplo de ello es la pena de muerte; en unos países es legal y en otros se considera violación a los derechos
humanos.
Otro concepto que nace de la violencia y que últimamente está tomando cada vez más relevancia es la “violencia de género”.
Esta es la que se produce sobre una persona dependiendo de su sexo, aunque casi siempre se utiliza para referirnos a la
violencia que ejercen los hombres sobre sus mujeres. Con todo y eso, Mahatma Gandhi, que fue uno de los mayores defensores
de la no-violencia y del pacifismo, también reconocía que no existe ninguna persona completamente libre de violencia, puesto
que es una característica innata de los seres humanos. Pero por más de que sea así, para evitar hechos violentos, la ley más
simple es “no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti”, actúa siempre con generosidad de espíritu y aprende a respetar!
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