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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. 900 405 070 / 900 304 070

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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“La millor política social que és 
pugui dur a terme és l'Ocupació”. 
Durant tot aquest període de crisi 
el paper dels ajuntaments ha estat 
fonamental, sinó crec que hi hauria 
hagut una revolució al carrer. Hem 
entomat el problema i hi hem posat 
els recursos tant humans com 
materials i econòmics per intentar 
que almenys tots els nostres 
ciutadans i ciutadanes en situació 
econòmica delicada hagin tingut 
cobertes les seves necessitats 
bàsiques. L'any 2011, quan vaig 
entomar l'alcaldia, la partida d'ajuts 
socials estava dotada amb 30.000€. 
L'any 2017 aquest ajuntament, des 
de l'àrea de polítiques socials, ha 

atès a 2.887 usuaris i usuàries, s'han realitzat 14.923 actuacions de serveis 
bàsics relacionats amb aquests usuaris i s'han destinat 410.560€ en programes 
d'ajuts econòmics directes de suport davant la pobresa econòmica, pobresa 
energètica, el banc d'aliments, beques, en serveis d'atenció al domicili, entre 
d'altres. Però com abans he esmentat, la millor política social que es pugui 
realitzar és l'ocupació. La gent que vol treballar, ha de treballar, i és la millor 
manera de sustentar la teva família i no viure de les ajudes que et puguin 
proporcionar. I és en aquest aspecte que l'ajuntament hi ha esmerçat molts 
esforços. Dades. Al març de l'any 2013, les Franqueses tenia 1.923 aturats amb 
una població que rondava els 19.500h. Aquest mes de maig, hem enregistrat un 
atur del 11,35% (8,72% dones i 13,99% homes) que representa 1.027 aturats ara 
ja quasi be si amb 20.000h. En aquest descens de prop de 900 aturats la nova 
conjuntura econòmica ha ajudat però també és clar, i ben cert, que l'ajuntament, 
des de l'àrea de Dinamització Econòmica, ha impulsat polítiques que han fet 
possible aquest canvi. Hem treballat conjuntament amb els nostres empresaris 
que son generadors de riquesa i de llocs de treball. Els hem d'escoltat i hem 
vist quines necessitats tenen. Aprofito per felicitar la feina que fa l’Associació 
d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de les Franqueses. Junts 
hem aconseguit que el polígon del pla de Llerona, el polígon Congost i el Polígon 
del Ramassà estiguin gairebé a plena ocupació, realitzant canvis urbanístics per 
afavorir la implantació de noves empreses (major ocupació de les parcel·les, 
millors paràmetres urbanístics i increment dels usos existents). Junts hem 
aconseguit que arribi la fibra òptica als nostres polígons industrials, i junts hem 
aconseguit que la Generalitat de Catalunya comenci aquesta tardor les obres 
de connexió del polígon Congost amb la ronda Nord. Una actuació urbanística 
cabdal que permetrà la pacificació del trànsit del carrer de la Ferreria i inici del 
carrer antic de Vic. Els polígons industrials generen riquesa i llocs de treball. Es 
per això també que aquest mes de juny han començat les obres d'urbanització 
del sector N que posaran al mercat prop de 220.00m2 de sol industrial al 
municipi. Seguim!
Per últim, Ja som a l'estiu! I amb l'estiu arriben les nostres festes majors. Ara a 
principis de juliol comença la de Bellavista, seguida de Marata, Corró d'Amunt, 
Llerona i Corró d'Avall. Us animo a que les gaudiu “TOTES”. Aquesta diversitat 
que tenim és el que ens fa grans com a municipi. Visca les Franqueses del Vallès 
i els seu pobles! Bon estiu!

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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Les darreres dades d’atur a la comarca i 
al municipi confirmen que, poc a poc, el 
mercat laboral es va recuperant. Les xifres 
confirmen la recuperació de l’ocupació 

d’aquest darrer any, passant del 13,01% d’atur al 
maig del 2017 al 11,35% del mateix mes d’enguany. 
Una recuperació d’aproximadament 1,5 punts en 12 
mesos, situant les xifres de les Franqueses molt 
properes a les del global de la comarca.
Les dones continuen liderant les xifres d’atur amb 
un 14,36% amb una disminució considerable en 
els darrers mesos, de més de 2 punts. Mentre 
que entre els homes, que es situen al 8,58%, la 
disminució no arriba al punt percentual.
Els nivells d’ocupació varien significativament 
pel que fa al nivell de formació de les persones 
en situació d'atur. El nombre de persones 
desocupades disminueix conforme augmenta el 
nivell dels estudis realitzats. Les xifres en aquest 
sentit situen en gairebé un 75% l’atur registrat entre les 
persones sense estudis o només amb estudis primaris.
Per edats, els joves continuen tenint les taxes més baixes 
d’atur, tot i que les xifres varien ostensiblement depenent 
del grau de formació que tenen. De fet, des del l’àrea de 
Dinamització Econòmica de l’Ajuntament, confirmen que les 
xifres de col·locació del joves qualificats, sobretot els que 
tenen estudis superiors, arriba ja gairebé al 100%. Aquestes 
dades tan positives provoquen, però, que l’oferta de feina per 
joves qualificats superi comenci ja a superar la demanda. 

[ actualitat ]

A la recerca de joves per treballar
Des de l’àrea de Dinamització Econòmica es busquen joves, amb o sense 
qualificació, per entrar al mercat laboral

Centre d'Innovació i Formació Ocupacional de les Franqueses

D’altra banda, l’Ajuntament també col·labora amb el 
programa “Fem Ocupació per Joves” del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. Aquest programa facilita els contractes 
en pràctiques per a empreses amb el compromís per part 
del jove contractat de realitzar una formació obligatòria 
relacionada amb el sector de l’empresa contractant.
La darrera iniciativa per a la formació de joves és el programa 
OIL, Ocupació a la Indústria Local, un programa que es 
desenvoluparà fins el 2020 que està realitzant una prospecció 
i una diagnosi sobre les necessitats de formació i dels perfils 
professionals 
de les empreses 
locals de sectors 
m et a l · lúr g i c , 
d’automoció i de 
les indústries 
auxiliars. 
Un dels objectius 
marcat per l’àrea 
de Dinamització 
Econòmica de 
l’Ajuntament  és 
reduir al mínim 
les dades d’atur 
juvenil al municipi. 
Les dades confirmen que les empreses demanden joves per 
treballar i els programes de qualificació professional són 
l’aposta per fer coincidir el perfil dels aturats més joves amb 
aquesta demanda.
Per a més informació sobre aquests programes podeu 
acostar-vos a Can Ribas o trucar al 938 443 040.

Dades d'atur del Vallès Oriental a maig de 2018 per sexe i edat

La feina de l’àrea es centra ara en creació i consolidació de 
l’oferta de formació professionalitzadora per a aquests joves 
no qualificats i assegurar, així, la seva entrada efectiva en el 
món laboral. D’una banda, el Centre d’Innovació i Formació 
Ocupacional de les Franqueses (CIFO) dóna la possibilitat 
d’obtenir el Certificats de Professionalitat i el municipi també 
compta amb diversos cursos dels Programes de Formació 
i Inserció (PFI). Totes dues opcions són oportunitats de 
qualificació i obren les portes a reemprendre la formació 
reglada amb l’accés a cicles formatius de grau mig.

Dades d'atur per nivell formatiu
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La remodelada zona esportiva de Llerona 
serà una realitat al setembre
La primera fase de l’obra, que afecta als equipaments ja existents, 
avança des de principis del mes de juny

Les màquines treballen des de fa 
unes setmanes per remodelar 
els 4.575 m2 de l’actual zona 
esportiva de Llerona. L’obra 

afecta, en aquesta primera fase, als 
terrenys llogats a la parròquia de Santa 
Maria i al Bisbat de Terrassa per un 
període de 25 anys. Aquests terrenys 
transcorren entre el camp de futbol 
i el camí de Marata a Llerona. S’hi 
inverteixen, aproximadament, 345.000 
euros, i les obres estaran enllestides al 
setembre. Les actuacions previstes per 
a aquesta fase són:

•Delimitació del perímetre amb una 
tanca,
•Arranjament dels accessos i dels 
camins interiors.
•Transformació d'una de les pistes de 
tennis en una pista de pàdel. 
•Arranjament de les pistes de 
petanca, de la pista polivalent i de la 
zona infantil.
•Instal.lació de nous parterres i canvi 
de l’enllumenat.

La següent actuació, la segona fase, 
afectarà a l’edifici de l’actual Casal 
Cultural de Llerona. Tindrà un cost 
aproximat de 400.000 euros i suposarà 
la remodelació integral de l’actual 
teatre, transformant-lo en una sala 

polivalent, i els 
possibles usos de la 
primera planta del 
casal, actualment 
sense servei.
Les actuacions a la 
zona esportiva de 
Llerona finalitzaran 
amb l’arranjament 
dels 13.000 m2 
de terrenys de la 
família Rovira de 
Villar i aconseguits 
amb una permuta. 
Aquests nous terrenys 
permetran crear noves 
zones d’aparcament 
i fer actuacions en 
el camp de futbol 
i en la zona d’estacionament actuals. 
El ple del mes del maig va aprovar, de 
manera inicial, el conveni de permuta 
de 24.000 m2 de terrenys adjacents a 
l’actual zona esportiva. Segons aquest 
conveni, aquesta zona passarà a 
pertànyer a l’Ajuntament gràcies a un 
acord amb la família Rovira de Villar, 
actual propietària, que rebrà un terreny 
industrial al polígon del Ramassar i un 
altre a Corró d’Avall, al carrer d'Anna 
Maria Mogas.

La futura signatura d’aquest conveni de 
permuta i la posterior modificació del Pla 
General Urbanístic de les Franqueses, 
uns tràmits imprescindibles, permetran 
ampliar la zona esportiva de Llerona fins 
a 30.000 m2 i ampliar la part qualificada 
com a equipaments en 13.000 m2, 
aproximadament.
Per tal de desenvolupar el conjunt de 
les actuacions, es compta amb una 
subvenció de la Diputació de Barcelona 
de 765.486,54 euros.

Integració de la remodelada Zona Esportiva de Llerona a l'entorn

(D'esquerra a dreta) Imatges virtuals de les àrees 1 i 2 de la primera fase del projecte i imatge virtual de la futura sala polivalent del Casal Cultural

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

La línia d'autobús L6 amplia horaris i 
parades a partir de l'1 de juliol

El servei d'autobusos presenta la 
renovació de la xarxa amb més 
cobertura i més freqüència. La 
línia L6 d'autobús que, a partir 

de l'1 de juliol, cobrirà el trajecte entre 
el sud de Granollers i Corró d'Avall 
i amplia els horaris amb sortides 
cada 30 minuts. Aquesta línia passa 
a tenir un servei i una freqüència 
similar a la resta de línies regulars 
de transport de la conurbarció urbana 
de Granollers i amplia el trajecte pel 
sud amb parada a l’estació de tren de 
Granollers-Centre. La primera sortida 
des de les Franqueses és a les 6.47 del 
matí i la darrera, direcció Granollers, 
és a les 22.17 del vespre. El darrer 
autobús direcció les Franqueses surt 
de l’estació de rodalies de l'R2 Nord 
de Granollers a les 21.52 h. Una altra 
de les millores de la nova L6 és donarà 
servei durant tot el mes d'agost amb 
freqüències de sortida cada hora. 
Transgran, el servei de transports 
públics de la conurbació de Granollers, 
també ha introduït canvis en les 
línies 21 i 22, fins ara amb parades 
a Bellavista. La L21 finalitza el seu 
recorregut a l’Hospital General de 
Granollers i, per tant, ja no té parada 
a la plaça Espanya (aquesta parada la 
incorpora la línia L6). La L22 manté 
el seu trajecte habitual per Bellavista 
però, cap al sud, té la darrera parada a 
l’estació de Granollers Centre.
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Els veïns de les Franqueses 
han reciclat el 22% de les 
escombraries en els primers 5 
mesos de l’any, davant el 78% de 

les deixalles dipositades als contenidors 
de resta.Aquestes xifres suposen un 
increment molt important respecte 
als dos anys anteriors, sent la fracció 
d’orgànica la que més creix, passant 
del 3% del 2017 a l’11% del total recollit 
durant aquest 2018.
Pel que fa a les diferents fraccions de 
recollida, les xifres són les següents:

Orgànica: 
L’increment de la recollida de matèria 
orgànica és la més  important de totes 
les fraccions. Els contenidors marrons 
han recollit un 220% més de deixalles 
que l’any passat. Mentre que al maig de 
2017 la quantitat d’aquesta fracció era 
de 90 tones, al mateix mes d’aquest any, 
ja s’ha arribat fins a les 289 tones.

Paper i cartró: 
Des del gener i fins el maig d’aquest 
any ja s’han recollit 102 tones en els 
contenidors blaus, davant les 55 tones 
recollides en el mateix període de l’any 
passat. Això suposa un increment del 
86%.

El reciclatge guanya terreny 
Els primers cinc mesos de 2018 deixen xifres rècord pel que fa a la 
quantitat de residus dipositats a les àrees d’aportació selectiva

[ actualitat ]

Composició del residus d'aquest 2018 i evolució dels residus per fraccions des de 2016

Envasos: 
Les tones dipositades als contenidors 
grocs han arribat a les 91 fins el maig. 
Durant els primers cinc mesos del 2017, 
se’n van recollir 76 tones. La fracció 
d’envasos augmenta en un 20% respecte 
l’any passat.

Vidre: 
Aquesta és l’única àrea d’aportació 
selectiva que no creix en aportacions. 
De fet, la quantitat de vidre dipositada 
és un 3% inferior a la de 2017, passat de 
les 108 tones a les 105 tones. Tot i que el 
mes de març d'aquest any s'han duplicat 
les tones recollides, aquesta xifra no 
compensa els mesos de gener i febrer 

Resta: 
Pel que fa la resta de deixalles, aquelles 
que no es reciclen, la disminució de les 
escombraries dipositades al contenidor 
gris ha estat directament proporcional 
a l’augment de fraccions reciclables. 
Enguany, fins al maig, s’han recollit 
2.117 tones de rebuig davant les 2.373 
tones de 2017, o sigui, un 11% menys. 

L'objectiu que s'ha marcat l'Ajuntament 
de les Franqueses és reciclar els 65% 
dels residus urbans abans del 2030 
amb polítiques actives d'incentivació del 
reciclatge.
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Un 12% menys de despesa energètica 
Les dades es donen a conèixer durant la celebració de la Setmana 
Europea de l’Energia Sostenible

El rebut de l’aigua només pujarà 0,24 euros al trimestre a les Franqueses
Suposa un augment del 2%, el mateix que la resta de taxes i preus públics aprovats

L’Ajuntament de les Franqueses ha limitat l’augment de la 
taxa de l’aigua al mateix increment que 
la resta de taxes i preus públics aprovats 

en les ordenances fiscals per al 2018, d’acord 
amb l’IPC. Durant el ple de maig, s’ha aprovat 
la modificació de la taxa per distribució i 
subministrament d’aigua i s’ha decidit aplicar 
un augment del 2%. Per al 70% de la població, 
aquells qui consumeixen menys de 30m3, 
suposarà 0,24 euros al trimestre. En un segon tram, si el consum 
supera el 30m3, el rebut pujarà 1,37 euros més al trimestre. I 

finalment, el consum de més de 90m3, habitualment l’industrial, 
l’increment de la taxa suposarà una pujada d’uns 
40 euros al trimestre. 
’aprovació provisional de la modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
distribució i subministrament d’aigua per aquest 
2018 ha comptat  amb els vots favorables de l’equip 
de govern (PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP), els 
vots en contra d’ILFC-E, ERC-AM i CpF, i l’abstenció 

del PPC. La modificació s’ha sotmès a exposició pública i, en 
principi, s’aplicarà en els propers mesos.

No és casual que l'Ajuntament es sumi, un any més, a 
la Setmana Europea de l'Energia Sostenible i és que, 
el municipi ha reduït el consum en aproximadament 
un 12% des del 2015 en els edificis i equipaments 

municipals gràcies a polítiques actives de reducció de 
consum.  Les Franqueses està adherit des del 2008 al Pacte 
d'Alcaldes i Alcaldesses per al desenvolupament del Pla d'Acció 
d'Energia Sostenible. Aquest pla compromet als municipis 
adherits a reduir i optimitzar el consum en els equipaments 
propis i en l'enllumenat públic i a desenvolupar campanyes de 
conscienciació efectiva entre els seus ciutadans. Aquestes són 
algunes de les mesures que les Franqueses ha implementat 
per tal de reduir el consum energètic:

•Optimització de l'encesa i apagada de l'enllumenat públic amb 
rellotge astronòmic.
•Millores en l’aïllament tèrmic de l’edifici de l’Ajuntament amb 
la impermeabilització dels murs de les façanes.
•Millores en la il·luminació interior dels equipaments 
municipals amb la instal·lació d’equips d’alta eficiència 
energètica.
•Control de la despesa energètica amb la implementació de 
sistemes eficaços de comptabilitat de consum.
•Renovació de la flota de vehicles municipals amb l’adquisició 
de dos vehicles elèctrics.
•Instal·lació de calderes de gas natural per substituir calderes 
de gasoil.

•Implementació d’incentius 
fiscals per a la promoció 
de vehicles particulars 
nets i eficients.
•Compra  d’energia 100% 
renovable per proveir els 
equipaments municipals.
•Instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques a la 
plaça de l’Espolsada i a l’EBM les Tres Bessones.
A banda d’aquestes accions ja completades, també hi ha 
diversos projectes en curs en el mateix sentit:
•Implantació de sistemes de producció d’electricitat amb 
plaques fotovoltaiques per a autoconsum en els edificis 
municipals
•Substitució de la caldera de gasoil del Centre de Formació 
d’Adults per una caldera de biomassa.
•Substitució dels actuals equips de producció de climatització 
del Centre Cultural de Bellavista per equips més eficients.
Una de les accions encara per completar és el canvi de 
l’enllumenat públic per làmpades LED. Actualment ja s’han 
substituït el 17,7% dels fanals i l’objectiu és continuar la feina 
fins a arribar la totalitat de làmpades.
Les Franqueses ha celebrat la Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible amb una exposició al vestíbul de l’Ajuntament, una 
sessió de teatre participatiu per als alumnes dels instituts del 
municipi i la instal·lació de punts d’informació als mercats.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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El mural col·laboratiu del 10è aniversari 
de l’Escola Colors ja penja de la façana
Pinzellada a pinzellada alumnes, mestres, pares i mares, treballadors i 
autoritats han participat en la creació del nou rètol de l’Escola Colors

La descoberta del mural amb el 
logotip de l’escola ha tancat els 
actes de celebració dels 10 anys 
d’aquest centre educatiu. L’artista 

plàstica i habitual col·laboradora 
de l’Escola Colors, Maria Busquets 
Bruguera, ha estat l’encarregada durant 
les darreres setmanes de curs de guiar 
en l’ús dels pinzells i de la pintura 
acrílica els participants de la sessió 
d’el·laboració del mural commemoratiu 
del desè aniversari. La creació artística, 
que ja penja de la façana de l’escola, 
està formada per petites rajoles de 
ceràmica que conformen el logotip del 
centre educatiu. Pel taller improvisat 
a l’aula de plàstica de l’Escola Colors 
han passat tots els alumnes i els 
treballadors del centre, docents i no 
docents, les famílies i representants 
municipals i dels Serveis Territorials 
dels Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat per realitzar les pinzellades 
que, amb totes les rajoles en ordre, 
conformen el mural.
La comunitat educativa de l’Escola 
Colors ha viscut intensament 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 conformen l’exposició 
situada al passadís central de l’escola 
durant el darrer mes d’escola. 
Cada plafó és un recull de notícies 
i esdeveniments d’un dels 10 anys 
d’història de l’escola on també hi ha les 
fotografies de totes les promocions que 
han passat pel centre.
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.

Mural del 10è aniversari de l'Escola Colors

Exposició realitzada pels alumnes
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La Federació de Municipis de Catalunya i 
la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis 
Autonòmics i Locals han inclòs el Servei 
de Suport, Assessorament i Mediació a les 

comunitats de veïns i veïnes en temes d’habitatge 
de les Franqueses en el Banc de Bones Pràctiques 
dels Governs Locals de Catalunya (BBP). Els dos 
organismes han considerat que aquest servei 
representa una aportació innovadora i de qualitat, 
que pot servir de referència per altres ajuntaments 
o entitats locals. 
El Servei de Suport, Assessorament i Mediació a 
les comunitats de veïns i en temes de veïnatge es 
va posar en marxa l’any 2014 a Bellavista, amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona, amb 
l’objectiu de resoldre conflictes que puguin sorgir 
com ara impagaments, sorolls o desavinences. Els 
bons resultats del servei, però, ha estat clau perquè 
l’Ajuntament l’ofereixi a la resta del municipi.  Els 
objectius del projecte són:

• Afavorir l’autonomia dels veïnatge en la gestió i 
els temes d’organització comunitària. 
• Fomentar la coresponsabilitat i la participació 
veïnal en la gestió comunitària.
• Potenciar la comunicació i el consens entre 
els veïns a l’hora de prendre els acords en els 
diversos temes organitzatius i de gestió dels 
espais comuns.
• Establir una estratègia coordinada d’intervenció 
amb els diferents serveis municipals, en aquelles 
comunitats que presenten greus problemàtiques. 
• Prevenir, formar i capacitar els presidents i 
veïns de comunitats sobre la Llei de Propietat 
Horitzontal i les ordenances municipals. 

Es tracta d’un servei públic i gratuït. L’atenció als 
usuaris es concentra a dos punts de les Franqueses: 
a Bellavista Activa (carrer del Rosselló, 39) dilluns, 
dimarts, dijous i divendres, de 9 a 13 h, i dijous, de 
16 a 18 h; i a l’Ajuntament (Carretera de Ribes, 2) 
dimarts, de 16 a 18 h, i dimecres, de 9 a 13 h.

El servei de mediació, inclòs en el Banc 
de Bones Pràctiques dels Governs 
Locals de Catalunya
S'ha valorat la seva aportació innovadora i de qualitat

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ les Franqueses en imatges ]
Festa Jove 2018
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Diada del Joc i de l'Esport
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L'esport, per a infants i joves, és font de diversió, 
d’aprenentatges, de salut i d’amistats. Dedicar dues 
o tres tardes a l’esport o a l’activitat física, en acabar 
les classes, és una oportunitat immillorable perquè 

completin la seva formació 
personal.
El Patronat Municipal 
d’Esports ofereix per a 
la temporada 2018-2019 
activitats molt variades 
adreçades a totes les edats i 
capacitats físiques, activitats 
de bàdminton, bàsquet, 
handbol, karate, pàdel i tennis. 
També organitza activitats 
físiques per a la gent gran i per 
adults, activitats adreçades 
a persones amb discapacitat, 
i activitats específiques 
d’iniciació esportiva a les 
escoles del municipi com 
psicomotricitat, aeròbic i 
bàsquet. 
Des del 2 i fins al 20 de juliol, 
i a partir del dilluns 3 de 
setembre, es podran realitzar 
les noves inscripcions fins 

Inscriu-te a les activitats esportives 
de la temporada 2018-2019

[ actualitat ]

exhaurir les places que quedin de cada grup, a l’oficina del 
Patronat Municipal d’Esports, de dilluns a dijous, de 9 a 14 h, i 
de 16.30 a 19 h, i divendres, de 9 a 14 h. 
En el moment de formalitzar la inscripció a qualsevol 

activitat caldrà presentar 
fotocòpia del DNI, fotocòpia 
de la targeta sanitària i 
dades bancàries, així com 
realitzar el pagament de 
l’equip esportiu, quota 
del primer trimestre, 
matrícula, tramitació de la 
mútua esportiva, despeses 
de gestió i equipament 
esportiu.
Les entitats esportives 
de les Franqueses també 
organitzen activitats per 
completar l’oferta esportiva 
al municipi. La majoria dde 
les activitats s'iniciar entre 
el setembre i l'octubre.
Trobaràs tota la informació 
per a la temporada 2018-
2019 al web municipal 
www.lesfranqueses.cat 
o escanejant el codi QR. 

Més d’un miler d’infants i joves participen en les activitats d’estiu

Les activitats socioculturals i esportives 
d’estiu, dirigides a nens i nenes a 
partir dels 3 anys, són un reclam per 

a totes aquelles famílies que necessiten 
un servei lúdic, esportiu i de lleure per 
a petits i joves durant els mesos d’estiu. 
Un any més, l’Ajuntament ha ofert una 
gran varietat d’activitats que ha permès 
a gairebé 900 infants i joves gaudir de 
l’esport al Juliol Esportiu i d’activitats 
socioculturals i educatives als casals, 
campaments i a l’Espai Zero. 

A aquesta oferta se li sumen les diverses 
activitats esportives de les entitats del 
municipi que garanteixen gairebé 600 
places més per ocupar durant l’època 
de més calor de l’any. Per tant, més 
d’un miler d’infants i joves gaudiran de 
la variada oferta lúdica i esportiva del 
municipi.
A més a més, enguany, i per segona 
vegada gràcies a la bona acollida de la 
primera edició, es durà a terme el Casal 
Inclusiu, impulsat per l’Ajuntament 
de les Franqueses i l’Ajuntament 
de Granollers, per a persones que 
pateixen alguna discapacitat física i/o 
intel·lectual, la majoria alumnes del 
Centre d’Educació Especial Montserrat 
Montero. 
Aquesta iniciativa proposa activitats 
educatives, culturals i terapèutiques 
que fomenten l'autonomia, participació 
i desenvolupament dels joves. El casal 

Juliol Esportiu

es porta a terme a l'Escola Lledoner de 
Granollers, de dilluns a divendres, de 
9 a 13 hores. Les famílies també tenen 
l'opció d’ampliar l’horari i sol·licitar 
servei d'acollida i menjador.
A l’oferta d’activitats s’afegeix la 
possibilitat de fer ús de les piscines 
d’estiu de dilluns a dissabte de 10 a 20 h, 
i diumenges i festius de 10 a 19 h.Casal Infantil d'Estiu
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Les Franqueses és un lloc de 
trobada i diversitat, de riquesa en 
tradicions i cultura que ha perdurat 
al llarg del temps. Durant els 

mesos d’estiu trobem a diferents punts 
del territori la celebració de les festes 
majors dels cinc pobles que formen el 
municipi. 
Enguany més d’un centenar d’activitats 
lúdiques i festives per a totes les edats 
ompliran els carrers de les Franqueses. 
Les diferents festivitats s’organitzen 
promovent la participació activa de tots 
els veïns i veïnes perquè són una gran 
oportunitat per a fer poble.

La Festa Major de Bellavista dóna el 
tret de sortida
La festa major de Bellavista serà, 
com cada any, la primera de les cinc 
celebracions.  Tindrà lloc del 5 al 8 de 
juliol i tindrà el seu començament amb 
la 6a caminada nocturna i el tradicional 
cinema a la fresca que reuneix a petits i 

Les festes majors de les Franqueses, 
una a una

no tant petits a la plaça Major. Quatre dies 
plens d’activitats on destaca l’estirada 
del tractor i la cursa d’obstacles “La 
Suada Guillada”, la qual va estrenar-
se a la programació de l’any passat i va 
resultar tot un èxit de participació.
Trobareu tota la programació a l’agenda 
del butlletí i a www.lesfranqueses.cat

El Maratafolk i el Ball de l’Espolsada, 
tradicions de la Festa Major de Marata
El juliol també és el mes de la Festa 
Major de Marata que se celebrarà el 20 i 
21, i del 27 al 29 d’aquest mes. Enguany, 
la festa començarà amb la representació 
de l’obra de teatre “Terra Baixa”, d’Àngel 
Guimerà, per part del Grup de Teatre 
Amateur. L’endemà tindrà lloc el 17è 
festival del Maratafolk on hi actuaran 
Jonatan Penalba i La Mulata. El Centre 
Cultural de Marata serà l’escenari del 
Ball de l’Espolsada i el ball del Pericó, un 
valset ràpid que ja s’havia fet antigament 
i que es torna a ballar des de fa uns anys. 

Trobareu tota la programació a l’agenda 
del butlletí i a www.lesfranqueses.cat

Agost, el mes de Corró d’Amunt
La Festa Major de Corró d’Amunt 
aglutinarà activitats esportives i culturals 
per a totes les edats del 3 al 5 d’agost. 
Facilitarem més informació a www.
lesfranqueses.cat durant els propers 
dies.

La Festa Major de Llerona, la festa més 
llarga
La Festa Major de Llerona tindrà lloc 
del 3 a l’11 de setembre. Facilitarem 
més informació a www.lesfranqueses.cat 
durant els propers dies.

La Festa Major de Corró d’Avall tanca el 
cicle
La Festa Major de Corró d’Avall se 
celebrarà del 13 al 16 de setembre. 
Facilitarem més informació, durant els 
propers dies, a www.lesfranqueses.cat.

Tractorada a Bellavista i Festa Holly a Corró d'Amunt Pista Lleronina a la Festa Major de Llerona Gegants a Corró d'Avall i Ball de l'Espolsada a Marata
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[ singulars locals]

Quin concepte de parròquia té vostè?
Jo el que concebo de parròquia és 
una parròquia del Concili Vaticà II: una 
parròquia ha d’estar enmig de la gent. 
Jo no concebo una parròquia on hagi de 
ser la gent qui vingui. Com diu el Papa 
Francesc hem de ser una església de 
sortida. La gent no ha de venir, som 
nosaltres els que hem d’anar. On els 
laics i les laiques no són col.laboradors 
del capellà, sino que entre tots portem la 
parròquia. 
La parròquia és una comunitat de 
creients i el capellà el que fa és 
acompanyar. El fet d’anar marxant de les 
parròquies em costa, deixo companys, 

Pepe Baena és el rector a Bellavista des 
del 2010. Va néixer fa 54 anys al barri de la 
Prosperitat del districte de Nou Barris, a 
Barcelona. Va estudiar i treballar de torner 
fins els 25 anys, moment en que va entrar 
al Seminari i s’ordena l’any 1997. Des dels 
25, ha passat per parròquies de Badia del 
Vallès, del barri de Llefià de Badalona, de 
Mollet del Vallès i fins al dia d’avui de les 
Franqueses. Ha estat militant des de la 
seva joventut a moviments cristians com 
la JOBAC, la JOC o l’ACO i també forma 
part de l’Associació de Preveres del 
Pradó. Vesteix amb texans i polo i no porta 
alçacolls perquè com diu ell «el hábito no 
hace al monge» i « Pepe és una persona 
normal i corrent que la seva professió és 
torner i la seva vocació és ser seguidor de 
Jesucrist i, concretament, ser capellà»

PEPE BAENA «Jo no m’imagino a Jesucrist  esperant. 
Jesucrist era un cul inquiet. Per tant, l’església ha de 
ser un hospital de campanya enmig de la realitat»

amics (...) però penso «jo només vinc a 
acompanyar i ells continuaran, encara 
que jo marxi a un altre lloc». Ha de ser 
una comunitat fonamentada en les tres 
potes: 
La formació: jo un cop al mes formo laics 
i laiques per a què siguin acompanyants 
d’altres laics i laiques. I jo delego molt...
és absurd que a una parella que es casa 
els parli jo de sexe, quan jo no en tinc...
La celebració: Jo mai dic «anem a 
missa» sempre dic «celebrem». Quan 
alguna persona gran diu «vaig a escoltar 
missa, o vaig a escolar al Pepe» i jo dic 
«això no és una òpera, no vas a veure una 
pel·lícula...» Per això en les eucaristies 
pregunto a la gent si tenen alguna 
pregària (...) ho faig força interactiu (...) 
celebrem tots, no el capellà només.
L'acció: una fe sense obres, sense 
transformació del lloc on estàs...no té 
sentit. Tot el que fem a la parròquia ho 
fem des del «veure, jutjar i actuar».

Ha de ser motor de tot això?
La imatge de capellà que jo tinc és fer 
de motor per a què altres facin de motor. 
Aquí per exemple tenim 9 projectes de 
Càrites. Podem crear una Càrites on el 
capellà ho faci tot, o un Càrites des de la 
base en què els projectes siguin portats 
per coordinadors que puguin organitzar 
als voluntaris del projecte i no cal que 
vagin a totes les reunions. 

Com es treballa des d’una parròquia 
d’una zona on la diversitat és tan gran?
Jo tinc clar que no podem inventar-
nos la realitat. La realitat és la que 
és: plural, secularitzada. Per mi, la 
realitat és un repte. Partint del que hi 
ha, hem de treballar per crear llaços 
de convivència, de respecte, de diàleg. 
La Galilea actualment és la realitat que 
ens toca viure. En aquest sentit la Taula 
d’Entitats de Bellavista, on també hi 
som, busca la millora i la coordinació, 
la creació d’espais per a la interelació de 
les persones a nivell de cultures i a nivell 
intergeneracional.

Com veu el futur de la parròquia?
Jo sempre he pensat que mai haig d’estar 
més de 10 anys en un lloc, és un tema de 
renovació. Jo sempre dic «si això és cosa 
de Déu, això continuarà». Quan és una 
cosa que és un ego del capellà o un ego 
de certes persones, això no va enlloc, jo 
ho he viscut.
Jo quan vaig arribar a Bellavista només 
s’omplia mitja església i després 
d’aquest treball de dinamitzar, d’animar 
s’ha notat. A vegades hem d’obrir les 
portes i a l’estiu està bé, però a l’hivern... 
I m’imagino una parròquia que continua 
perquè sí que he mirat d’anar formant, 
d’anar creant una xarxa de relacions amb 
els veïns.... La parròquia és acollidora. 
No és el Pepe el que és acollidor. La gent 
que forma la parròquia és acollidora. 
Hem anat treballant. Quan vaig arribar 
vaig trobar un petit grup de militants de 
la JOC i de l’ACO i un grup de dones amb 
fills toxicòmans i a partir d’aquí hem anat 
treballant. 

Està satisfet amb la feina feta?
Jo estic content perquè la feina no la he 
fet jo, fem la feina entre tots. Estic sa-
tisfet. L’única cosa que potser s’hauria 
de treballar més és la renovació perquè 
si fem parròquia però no arribem als jo-
ves...Per això comptem amb el MIJAC i 
amb els joves de la JOC (...) fem les coses 
per anar obrint les portes (...) formem 
part de la vida cultural i associativa del 
barri... La valoració que en faig és bona 
i veus que no s’atura, que no estem pa-
ralitzats o vivint de renda. Com que som 
una parròquia nova tot és anar fent camí 
i anar obrint. Si tu et poses aquí al des-
patx a esperar la gent no ve, hem de 
sortir. Jo no m’imagino a Jesucrist allà 
esperant. Jesucrist era un cul inquiet.  
Per tant l’església ha de ser un hospital 
de campanya enmig de la realitat, sinó al 
final quan una institució està tancada en 
ella mateixa no entra aire i comença a fer 
olor, com les aigües quan estan estanca-
des (...) Quan vas obrint finestres, entra 
l’aire.
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2 dilluns
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
.....................................................................................

6 divendres
Concert Intercanvi de Cors amb la Coral La Lira, 
Cor Camins i Coral Xeremella
20.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Entrada gratuïta
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
.....................................................................................

7 dissabte
XXVIII Torneig La Perestroika
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal 

Cicle Musical Encicla’t. Cor Granollers Gospel 
Choir
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

Circulació de Trens Tripulats
19-21 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
...................................................................................

13 divendres
24h Madform Futbol Sala
A partir de les 16 h Pavelló Poliesportiu Municipal 
Informació i inscripcions a: 
miguelangel@madform.com
..................................................................................

14 dissabte
24h Madform Futbol Sala
Fins a les 16 h Pavelló Poliesportiu Municipal 
Informació i inscripcions a: 
miguelangel@madform.com

Concert de Folk & Swing amb la Big Band Combo 
de Granollers i el grup Cap per ball
17 h Teatre Auditori de Bellavista
Preu 5 euros
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals 

Circulació de Trens Tripulats
19-21 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

26a Caminada Nocturna: ‘Estem ratllats’
22 h Sortida des de Can Ganduxer
Preu 4 euros (3 euros per menors de 16 anys)
Inscripcions el mateix dia a les 21.15 h
A l’arribada sorteig de regals i xocolatada. Més 
info a garbuix.com i a twitter.com/garbuix
Org. Revista Garbuix
..................................................................................

21 dissabte
II Trofeu de Les Franqueses de Patinatge
A partir de les 9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. Club Patinatge Les Franqueses

Circulació de Trens Tripulats
19-21 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

XIII Caminada nocturna
22 h Sortida des de les Antigues Escoles de Corró 
d’Amunt
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt
..................................................................................

22 diumenge
II Trofeu de Les Franqueses de Patinatge
A partir de les 9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. Club Patinatge Les Franqueses
..................................................................................

26 dijous
Ple municipal
20 h Sala de plens de l'Ajuntament
..................................................................................

28 dissabte
Sopar Pre Festa Major
20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Caldrà comprar tiquet pel sopar
Org. Comissió Festa Major de Corró d’Amunt
..................................................................................

FESTA MAJOR DE 
BELLAVISTA 
Del 5 al 8 de juliol

DIJOUS 5 de juliol
21.30 h  VII CAMINADA NOCTURNA
Inscripcions 1 hora abans de la sortida. 

Preu: 3 €; nens menors de 10 anys gratuït
Preinscripcions a: facebook/guillotsisuats
Es recomana portar llanterna
Sortida de la plaça Major, recorregut: 7 km
Organització: Guillots i Suats

22 h CINEMA A LA FRESCA
Pel·lícula per a tots el públics: Tadeo Jones 2
A la plaça Major
Organització: Comissió de Festes

DIVENDRES 6 de juliol
10 h PANERA DELS TRESORS
Joc heurístic amb elements naturals per a nadons
A l'envelat de la plaça Major
Organització: Associació Espai nadó - Espai infant

10.30 h CONTACONTES
A càrrec de Susagna Navó, Sessió Contes per a tots
A l'envelat de la plaça Major
Organització: Comissió de Festes

11 h GIMCANA INFANTIL I JUVENIL
Vine i gaudeix de la gimcana més esbojarrada!
A la plaça Major
Organització: Associació Espirall

12 h ESPECTACLE D’ANIMACIÓ “CAMPI QUI PUGUI”
A càrrec d’Ambauka 
A l'envelat de la plaça Major
Organització: Comissió de Festes i PMCEIJ

11.30 h TOBOGAN AQUÀTIC
D' 11.30 a 13.30 h i de 14.30 a 16.30 h
A la plaça Major
Organitza: Casals Infantils i Juvenils 

16 h CONCURS DE PETANCA
Inscripcions gratuïtes al Casal d’Avis
A les pistes del Casal
Organització: Casal d’Avis 

[ agenda ]
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17 h MASTERCLASS, ZUMBA PER A TOTS
A càrrec de l’Associació de veïns
A la plaça Major
Organitza: Comissió de festes

18 h MOSTRA D’ENTITATS DE BELLAVISTA
Escola de Dansa EnDansa, Cor Hermandad Rociera
A l'envelat de la plaça Major
Organització: Comissió de Festes

20 h LA SUADA GUILLADA
Cursa d’obstacles pel centre de Bellavista.
Inscripcions 1 hora abans de la sortida.
Es recomana portar calçat còmode. Activitat 
d’embrutar-se.
Sortida de la Plaça Major.
Organització: Guillots i Suats

20 h BALL DE LA GENT GRAN
Amb l’actuació del músic Juan Abarca
A l'envelat de la plaça Major
Org. Comissió de Festes i Casal d’Avis de Bellavista

22 h CORREFOC INFERNAL
Amb el grup de diables Els Encendraires i la colla 
convidada Diables de Montornès.  
Organització: Grup de Diables Els Encendraires

23 h PRESENTACIÓ DE LA FESTA

23.30 h CONCERT JOVE
A càrrec del grup Raggatunning
A l'envelat de la plaça Major
Organització: Comissió de Festes

2 h CANYA JOVE
Amb DJ Josenaguer. 
A l'envelat de la plaça Major
Organització: Guillots i Suats i Comissió de Festes

DISSABTE 7 de juliol
9 h CAMPIONAT DE TIR
Camp de Tir de Les Franqueses
Organització: Societat de Caçadors de Bellavista

9.30 h MATINAL IOGA
A càrrec de l’associació Casa de l’ànima
Al parc del Mirador
Organitza: Espai Nadó- Espai Infant

10.30 h XOCOLATADA POPULAR 
A l'envelat de la plaça Major
Org. Guillots i Suats i Hermandad Rociera

11 h ESPECTACLE D’ANIMACIÓ I FESTA DE L’ESCUMA
A càrrec del grup ¾ de 15. 
A la plaça Major
Organització: Comissió de Festes

14 h ARROSSADA POPULAR
Paella, pa, vi o aigua. Preu: 5 €
A l'envelat de la plaça Major
Organització: Comissió de Festes

18 h JOC D’ENTITATS
Uneix-te a la gimcana!
A la plaça Major
Organització: Comissió de Festes

19.30 h CORREAIGUA INFANTIL I JUVENIL
Al passeig d’Andalusia
Org. Casal Infantil i Juvenil Municipal de Bellavista

20.30 h EXHIBICIÓ GIMNÀS NOKACHI
A l'envelat de la Plaça Major
Organitza: Comissió de Festes

22 h CORREFOC INFANTIL
Colla de Diables Els Encendraires i la colla convi-
dada “Les Espurnes” de Castellar del Vallès 
Organització: grup de diables Els Encendraires

22.30 h BALL PER A TOTHOM amb Orquestra 
Gamma
A l'envelat de la plaça Major
Organització: Comissió de Festes

2 h CANYA JOVE
A càrrec de Run the niggaz
A l'envelat de la plaça Major
Organització: Comissió de Festes

DIUMENGE  8 de juliol
9:30 h II PEDALADA POPULAR
Inscripció prèvia al Bar l’Espiga i al Bar La Plaça 
i 1 hora abans a la mateixa sortida. Recorregut 
aproximat de 20 kilòmetres
Activitat recomanada a partir de 10 anys
Preu de la inscripció: 3 €

A l’arribada botifarrada per a tots els participants
Sortida de la plaça Major. Arribada al Passeig 
d’Andalusia
Organització: Club Ciclista Bellavista

11.45 h PROCESSÓ I MISSA DE FESTA MAJOR
A l'envelat de la plaça Major
Organització: Parròquia de Sant Francesc d’Assís

12 h SARDANES I VERMUT SOLIDARI
A la plaça Espanya
Org. Sardanistes Franquesins i LFComerç

14 h DINAR DE GERMANOR
Cal portar el dinar i la beguda 
Sobretaula amb actuacions diverses
A l'envelat de la plaça Major
Organització: Parròquia de Sant Francesc d’Assís

18 h FESTIVAL DE FESTA MAJOR
A càrrec dels grups de l’Escola de Dansa de 
l’Associació de Veïns. 
A l'envelat de la plaça Major
Organització: Associació de Veïns de Bellavista

19.30 h TEATRE EL CORONEL OCELL
A càrrec del grup de teatre Coverol
Al Teatre Auditori
Preu entrada : 5 €
Oganitza: Comissió de festes

20 h L’ESTIRADA DE TRACTOR INFANTIL

20.30h L’ESTIRADA DE TRACTOR PER A ADULTS
Al passeig d’Andalusia
Organització: Guillots i Suats 

21 h SAN FERMINES INFERNALS
Passeig d’Andalusia (encreuament amb c/
Menorca), Passatge Ponent, Casal d’Avis, carrer 
Extremadura, Passeig d’Andalusia i plaça Major

22 h COMIAT DE LA FESTA
Lliurament de premis del Torneig de Petanca
A l'envelat de la plaça Major
Organització: Comissió de Festes

22.15 h ESPECTACLE DE VARIETATS
Amb les actuacions de Ballet Piel Canela, 

"A darrers de juliol, 
una hora menys de sol"
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22 h Centre Cultural de Marata
Entrada lliure

DISSABTE 28 de juliol 

Cros Popular
9 h Plaça de Marata
Inscripció gratuïta el mateix dia de 8.30 a 9 h
Tres circuits per categories

VIII Mostra infantil d'arts plàstiques
13 h Antigues Escoles de Marata

Jocs infantils
18 h Plaça de Marata

Ball de Festa Major
22.30 h Plaça de Marata

DIUMENGE 29 de juliol 
Celebració de l'Eucaristia
11 h Parròquia de Santa Coloma
Amb cant dels Goigs en honor a Santa Coloma

Ball de l’Espolsada i ball del Pericó, amb la 
Cobla Genisenca
12.30 h Centre Cultural de Marata

Havaneres, a càrrec del grup Ultramar
21 h A la plaça de Marata
..................................................................................

FESTA MAJOR DE 
CORRÓ D'AMUNT
Del 3 al 5 d'agost

Chevalo (màgia), Jordi Quimera (ventríloc), Toni 
Carlo (cançó), Juan Carlos Bell (transformista i 
humorista)
Al'envelat de la plaça Major
Organització: Comissió de Festes
..................................................................................

FESTA MAJOR DE 
MARATA
El 20 i 21, i del 27 al 29 de juliol
Org. Centre Cultural de Marata

DIVENDRES 20 de juliol
Teatre: Terra baixa, d’Àngel Guimerà, pel Grup 
de Teatre Amateur del Centre Cultural de Marata
22 h Centre Cultural de Marata
Entrada lliure

DISSABTE 21 de juliol 
Futbol entre Maratencs
10 h Camp de la Rectoria

Maratafolk
20 h A la plaça de Marata
Amb Jonatan Penalba

Sopar botifarrada popular
22 h A la plaça de Marata

Música amb la Mulata
23.30 h A la plaça de Marata

DIVENDRES 27 de juliol 
Teatre: Terra baixa, d’Àngel Guimerà, pel Grup de 
Teatre Amateur del Centre Cultural de Marata

DIVENDRES 3 d'agost
Inflables
19 h Zona Esportiva de Corró d'Amunt

Inauguració de l'exposició
20 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Organització: AVV. St. Mamet de Corró d'Amunt

Inauguració de l'exposició de pintures d'Elisa 
Martínez
20 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Organització: AVV. St. Mamet de Corró d'Amunt

37a Botifarrada Popular
21 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt

Pregó d'inauguració
22 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt

Joc de pistes
Un antídot per Romeu
Sou Romeu. Davant la tomba de Julieta, acabeu 
de prendre-us un verí mortal. I de sobte, la vostra 
enamorada desperta! La seva mort falsa formava 
part d’un pla del qual no us heu assabentat. 
Accediu al maletí de l’apotecari, però no en sabeu 
la contrasenya ni sabeu quin aspecte té l’antídot 
que us salvarà la vida.
23 h Pel poble
Organització: Comissió de Festa Major

DISSABTE 4 d'agost 
Torneig de petanca
9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d'Amunt
Organització: Club Petanca Corró d'Amunt 

Esmorzar amb bicicleta
10 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Més informació: 670 246 769
Organització: Club Ciclista Corró d'Amunt

Jocs d'aigua
12 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Organització: Comissió de Festa Major i Espai 
Nadó - Espai Infant

Festa Holi dels colors amb escuma. Vine de 
blanc i marxa mullat de colors
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DJ fins que la festa aguanti
1.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró d'Amunt
Organització: Comissió de Festa Major

DIUMENGE 5 d'agost 
Missa solemne de Festa Major i Cant dels Goigs 
de Sant Mamet
11 h Església de Sant Mamet
Organització: Parròquia de St. Mamet 

Circ amb l'espectacle 
Ni cap ni peus. Circ Vermut
18.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Amunt
Organització: Comissió de Festa Major i PMCEIJ

Havaneres a càrrec del grup Crema Catalana
A mitja part hi haurà rom cremat per a tothom.
22 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
..................................................................................

ACTIVITATS I 
CURSOS
CASAL DE SETEMBRE

Del 3 al 10 de setembre, de 9 a 13h
Casal de vacances. Activitats, jocs, excursions.
Serveis opcionals d’acollida de 8 a 9 h, menjador i 
casal de tarda
50 euros individual 
42,50 euros segon o més germans
Inscripcions: Empadronats del 9 al 20 de juliol, 
no empadronats del 16 al 20 de juliol, al Centre 
Cultural de Bellavista. 
Dll, dc i dv, de 10 a 14 hores
Més informació: 938 405 781 / 
casalsinfantils@lesfranqueses.cat

ACTIVITATS ENEI

• 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
Dm de 10.30 a 12 h i dc de 17 a 18.30 h, Centre 
Cultural de Bellavista

Cal porta calçat adequat
17.30 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Organització: AVV. St. Mamet de Corró d'Amunt

Sardanes amb la cobla Ciutat de les Roses
19 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Organització: Comissió Festa Major i Sardanistes 
Franqueses

Festa a la fresca
Vine a prendre't un aperitiu. Accés lliure. Per a 
totes les edats
19 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Organizació: Comissió de Festa Major

Sopar de Festa Major
21 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Organització: AVV. St. Mamet de Corró d'Amunt i 
Comissió de Festa Major

Exhibició de balls de saló 
Per a aficionats no professionals
22 h Zona Esportiva Municipal de Corró d'Amunt
Organització: Comissió de Festa Major

II Concurs de balls de saló per a aficionats no 
professionals
Inscripció gratuïta
22.45 h  Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Amunt
Organització: Comissió de Festa Major

Ball de Festa Major amb l'Orquestrina 
Franquesina
23.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Amunt
Organització: Comissió de Festa Major

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Xarxes socials 2.0
Del 9 al 18 de juliol,  de dll a dj de 9.15 a 13.15 h, a 
Can Ribas – Centre de Recursos Agraris
Requisit d’accés: Haver realitzat un curs de 
formació ocupacional del SOC durant aquest any
Inscripcions obertes. Més informació a Can Ribas 
– Centre de Recursos Agraris de dll a dv de 8.30 a 
14 h i dm i dj de 16 a 18 h

PASTORETS DE LES FRANQUESES 2018-2019

Tothom que estigui interessat a participar en 
‘Els Pastorets’ del proper Nadal,  ja sigui com 
a actor/actriu (infantil o adult), col·laborador/a, 
tècnic/a, responsables de vestuari, escenografia, 
etc. Pot trucar al 647 422 644 o escriure un 
correu electrònic a elcoverolteatre@gmail.com
Animeu-vos!! Es faran representacions a 
Bellavista i a Corró d’Avall
Org. Grup de Teatre El Coverol

L’agenda queda subjecta a 
possibles canvis. 
www.lesfranqueses.cat

Prohibició de fer foc 
en zones agrícoles i 
forestals sense permís 

"Al juliol, 
empren el vol"

Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó - Espai Infant
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[ grups polítics ]

Francesc Colomé
President del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates

PERDENT RECURSOS NATURALS. El sòl rural és  un recurs natural poc conegut, que no li donem el valor i la importància que té. 
No es crea per si sol, és el fruit d’una llarga història i cal protegir-lo ja que està minvant. Tenim un poble on podem gaudir d’espais 
de conreu d'especial protecció, terrenys rurals que permeten seguir endavant amb l’activitat agrícola, alhora que proporcionen un 
entorn envejable i d’enriquiment a la població de Les Franqueses. És  per aquesta raó, que en el passat mes de març on es va 
aprovar la modificació del Sector R (Can Garriga) del pla general d’ordenació urbana (PGOU), amb l’objectiu de convertir terreny rural 
d’especial protecció en terreny urbanitzable, de ciment i quitrà, el nostre grup municipal Imaginem Les Franqueses En Comú, amb 
la majoria de l’oposició, vam votar-hi en contra. El sector R no és una zona desorganitzada que calgui endreçar, el mateix alcalde va 
reconèixer al ple que és un petició que arriba dels propietaris privats i no parteix de l’anàlisi de les necessitats del municipi. En un 
moment on s’està reclamant internacionalment la protecció dels entorns naturals, als nostres pobles no ens podem permetre perdre 
terres que no és necessari urbanitzar per construir-hi més habitatges i carrers. És una incongruència que el govern municipal utilitzi 
com a reclam el nostre entorn natural i per altra banda aprovi la destrucció d’aquests espais d’especial protecció. Seguim posant 
traves i dificultats a la pagesia i la ramaderia perquè pervisqui al nostre municipi. Els experts adverteixen que ens trobem una altra 
vegada en una deriva que podria comportar una nova bombolla immobiliària; a més, la urbanització del sector tampoc no servirà 
per construir habitatge públic protegit, que és el que actualment necessitem, quan tot just sembla que moltes famílies comencen 
a veure la llum al final del túnel.

20 de juny de 2018. “Junts per Catalunya és la proposta del món local del PDeCAT. L’objectiu és tenir els millors projectes per 
als nostres pobles i ciutats” La portaveu del Partit Demòcrata, Maria Senserrich, ha afirmat que la formació concorrerà a les 
eleccions municipals “sota el paraigües de Junts per Catalunya a proposta del món local del PDeCAT amb l’objectiu de tenir 
els millors projectes per als nostres pobles i ciutats”. Ho ha dit durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’executiva, 
on ha valorat la decisió presa aquest cap de setmana a la Convenció Municipalista. “Tenim 440 alcaldies a Catalunya i volem 
continuar eixamplant i sent més”, ha dit Senserrich, que ha assegurat que la millor opció per assolir aquest objectiu és “posar 
a disposició del món municipal l’instrument de Junts per Catalunya” per reforçar les majories sobiranistes als ajuntaments. En 
aquest sentit, Senserrich ha estès la mà a “parlar amb tothom que tingui ganes de sumar i construir el projecte transversal des de 
la centralitat” i ha reblat:“sempre ens trobaran en el debat de l’eixamplament”. La portaveu ha assegurat que “estem preparats 
per donar resposta a la realitat i diversitat del nostre país amb els millors projectes per als nostres pobles i ciutats” i ha recordat 
que a la Convenció Municipalista es va acordar, a més de concórrer a les eleccions amb la marca de Junts per Catalunya, obrir 
també “una proposta de treball a partir de llistes unitàries segons la realitat de cada municipi”. Així doncs, a les Franqueses, 
JuntsperlesFranqueses, JuntsperCatalunya. Seguim i amb força.!

Si hi ha un partit que s’ha preocupat per millorar el dia a dia dels ciutadans i les ciutadanes som nosaltres, el Partit dels Socialistes 
de Catalunya. Som nosaltres qui hem lluitat per millorar les condicions de vida dels catalans i les catalanes, per solucionar els 
seus problemes reals. Som nosaltres qui hem liderat la transformació dels pobles i ciutats de Catalunya. Som nosaltres qui hem 
fet avançar el país des dels ajuntaments. I avui, mentre els i les socialistes intentem aportar solucions i propostes per sortir de la 
crisi, les forces nacionalistes volen convertir els ajuntaments en “estructures d’Estat”. Que potser s’han preocupat mai dels greus 
problemes dels governs locals, com són el mal finançament i la retallada de competències i d’autonomia? No. I el que és pitjor: 
utilitzar els ajuntaments de forma partidista és enganyar la ciutadania.
Nosaltres, els i les socialistes, garantirem els drets socials i intentarem pal·liar al màxim els efectes de la crisi. Davant les retallades 
de la dreta espanyola i catalana, diguem-ho clar i fort: una altra manera de fer política és possible. Hem de promoure la reactivació 
econòmica, reduir la desigualtat i eradicar la precarietat. Hem d’apostar, ara més que mai, per l’Estat del Benestar, amb una sanitat, 
cultura i educació públiques i de qualitat. Hem de defensar el dret a l’habitatge. Hem de revitalitzar la democràcia i acostar-la a la 
gent, buscant nous sistemes de participació.

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

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]

VOLER O NO VOLER, AQUESTA ÉS LA QUESTIÓ. 
No només a la política. També a la vida. De res serveixen mocions, declaracions i paraules sense la voluntat real de fer, de canviar o 
de millorar.  Mireu:
 - El nou govern espanyol i la situació dels nostres exiliats i presos i preses polítics  (i dels encausats en general). No sé què acabaran 
fent, però el fons de les seves accions o inaccions deixa veure que el fet que es podreixin a les presons espanyoles o a l’exili  no els 
sembla pas malament, ni és un tema que els tregui la són o la gana. És un tema de voluntat. 
- El govern municipal i el pas segur per a vianats de les vies del tren a Corró d’Avall. Si repasseu les mocions i les peticions de 
tota mena fetes per ERC al nostre ajuntament en aquest sentit, en trobareu una bona llista. Totes aprovades, sovint per unanimitat,  
reconeixent un problema de risc per a les persones i la necessitat de fer un pas segur que comuniqui els dos costats de la via. Abans 
de les eleccions municipals de l’any vinent en tindrem un de fet a l’altra línia, per comunicar Bellavista i Can Mònic. Ens sembla 
perfecte. Per què només un?  Per què CiU i PSC no han tramitat dos permisos per travessar la via en lloc d’un? Per què unes persones 
podrán creuar la via a peu o en bicicleta de forma segura i d’altres no? També es un tema de voluntat.
- El govern municipal i la possible pérdua d’una línia a l’escola Joan Camps de Bellavista. Ara demanen ajuda per evitar-ho. Tard i 
malament. Dos mesos l’any sembla que es preocupen, fan mocións i truquen al departament.  Què fan els altres 10 mesos? Demaneu-
los-hi (amb proves). Llibertat presos i preses polítiques. 

PER LES OBRES D’ACCÉS AL POLÍGON CONGOST CONTINUEN SENSE ARRIBAR
Els mesos van passant i hi ha obres que fa temps que estem reclamant que continuen sense arribar. Durant molt temps hem reclamat 
que es facin les obres d’accés al polígon Congost, Sector V, incloses en el conveni signat fa molts anys i que s’haurien d’haver fet quan 
es va construir la Ronda Nord. Voluntàriament van deixar les obres per fer i ara ens diuen que les duran a terme aviat, però no sabem 
ni quan ni de quina manera, tot i que el conveni entre ambdues parts diu que es faran immediatament.
D’altra banda, després de molt temps esperant i de reclamar i reclamar, per fi s’estan fent les obres de millora per evitar accidents 
en el tram de la Ronda Nord comprès entre la carretera de Girona i la de la Roca, on s’han produït molts accidents, alguns mortals, 
perquè no hi ha separador i els vehicles col·lisionen frontalment amb les nefastes conseqüències que això comporta. 
Ara cal esperar a que d’una vegada per totes comencin les obres d’accés al polígon Congost, unes obres que ja fa anys que hauries 
d’estar enllestides. 

Limpieza, Civismo y Neutralidad
El hecho de mantener las calles y los espacios públicos limpios no es una tarea fácil y mucho menos cuando algunas personas 
dejan el civismo en casa o simplemente jamás aprendieron a serlo.  No obstante, estos son valores de convivencia que se tienen que 
aprender en casa y en el cole desde muy temprana edad.  A un niño hay que explicarle el valor de una habitación, de una casa y de 
una calle limpias.  Es sencillamente cuestión de respeto con las personas con las que convives.  No se puede ir tirando papeles por 
la ventanilla de un coche, por ejemplo, ni dejar un parque lleno de basura cuando lo visitas con tus hijos o con tus mascotas porque 
confías en que más tarde alguien pasará recogiendo todo este tipo de desechos.  Vamos caminando por las calles de nuestro pueblo 
y nos damos cuenta de que aún hay mucho trabajo por hacer:  hay personas que simplemente no son conscientes de que tienen que 
recoger los excrementos de sus mascotas; o a veces sí lo son, pero llevan a las mascotas por calles poco transitadas o en las horas 
de la noche, porque se piensan que así no tendrán que recoger nada!!!
Por otra parte, ya que estamos hablando de calles y espacios públicos, queremos recordar que en el último pleno aprobamos una 
moción de ERC para la creación de una comisión para darle nombre a las nuevas calles del municipio.  Queremos reiterar que 
estuvimos de acuerdo y que nuestro voto fue a favor, pero con la condición de que los nuevos nombres sean nombres neutrales.  Las 
calles son espacios públicos para que transiten todo tipo de personas, indiferentemente del color político que tengan!

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

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