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ESPECTACLES

Els alcaldes normalment no solem 
fer massa valoracions de país, sinó lo-
cals. Som els polítics de proximitat que 
ens ocupem de la realitat dels nostres 
pobles, municipis i ciutats. El cas, però, 
és que la importància d’alguns temes 
d’abast general ens porten a assumir un 
posicionament ferm que també ens cal 
defensar des del municipalisme perquè, 
en definitiva, és el bressol que copsa la 
realitat més propera. El moment polític 
actual ens obliga a prendre partit i defen-
sar les nostres institucions també des 
dels ajuntaments, i així ho hem fet. Tots 
els temes relatius al procés d’autodeter-
minació de Catalunya s’han portat a ple i 
s’han aprovat amb 13 vots favorables i 4 
en contra. De fet, les Franqueses del Va-
llès està adherit a l’Associació de Muni-

cipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM). I és per aquest 
motiu que des del plenari de l’Ajuntament hem donat suport a aquestes dues associacions 
per tirar endavant una moció que té com a objectiu aturar la suspensió de l’Autonomia de 
Catalunya. Us faig un petit resum a continuació:

“L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de 
diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de 
la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la 
violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judici-
als contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal 
violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels lí-
ders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es manté a 
Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya. 

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via 
de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les instituci-
ons de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la 
majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, 
en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat 
democràtic per a la independència de Catalunya”.

Per aquest motiu, la moció acorda:
“Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el 

mandat popular del passat 1 d’Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum 
d’Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República apro-
vades pel Parlament de Catalunya.

Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures 
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.

Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió 
de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució Espanyola”.

Son moments importants, i amb serenor, cal prendre decisions importants. 
ENS EN SORTIREM!
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[ actualitat ]

E
l ple extraordinari del mes d’octubre ha aprovat el nou 
Reglament Orgànic Municipal (ROM) – el document que 
regula l’organització i el funcionament dels òrgans 
municipals i l’estatut dels membres electes – amb els vots 

de l’equip de govern (PDeCAT-Demòcrates i PSC-CP) i els vots 
en contra d’ERC-AM i CpF. ILFC-E només va assistir al primer 
punt per ratificar la urgència de la de la sessió. Un dels regidors, 
German López, va marxar del ple abans de les votacions. I l’altre 
assistent, Àlex Vega, va abandonar la sala després de votar el 
primer punt amb l’objectiu de mostrar el seu rebuig a l’hora de la 
convocatòria, les 12 hores. 

Amb l’aprovació del nou ROM, que entrarà en vigor a mitjans 
del mes de novembre, s’han modificat i ampliat els articles de 
l’anterior reglament aprovat al 2009. Les actualitzacions permeten 
adaptar la normativa municipal a la realitat i necessitats actuals.  

Amb la finalitat de facilitar la més àmplia informació sobre 
l’activitat de l’Ajuntament i afavorir la participació ciutadana en la 
vida local, el nou reglament contempla que qualsevol associació 
o entitat escrita en el registre municipal que vulgui efectuar una 
exposició davant el ple d’algun punt de l’ordre del dia de la sessió, 
perquè el seu contingut estigui directament relacionat amb els 
seus objectius, ho podrà sol·licitar, amb una antelació mínima de 
48 hores, per escrit a l’alcaldia del consistori. Un cop autoritzada 
la intervenció, a través d’un representant podrà exposar el seu 
parer davant el ple. 

Pel que fa a les intervencions, fins ara, el públic de les sessions 
plenàries només podia fer referència sobre els punts de l’odre del 
dia. Ara, amb l’objectiu de guanyar en participació ciutadana, les 

Les Franqueses aprova el nou ROM i dóna 
llum verda a la licitació del Centre Cultural 
de Corró d’Avall

intervencions dels ciutadans s’obren a qualsevol tema.
Una altra novetat d’aquest nou reglament determina que les 

mocions presentades pels diferents grups municipals es debatran 
i aprovaran a la Junta de Portaveus. Per tant, només arribaran 
al ple les mocions aprovades i cada grup  disposarà de 2 minuts 
per expressar el sentit del seu vot. Aquest canvi de dinàmica 
permet agilitzar les sessions i millorar-ne qualitativament el seu 
desenvolupament. 

Per altra banda, el ple d’octubre ha donat llum verda a la 
licitació del contracte per a la construcció del Centre Cultural 
de Corró d’Avall, les obres del qual van quedar aturades al 2008. 
El projecte inicial preveia la construcció d’un centre cultural en 
una parcel·la de 6.943,36 metres quadrats, situats entre els 
carrers Tagamanent, Onze de Setembre i Verge de Montserrat. 
Arrel del procés de participació ciutadana iniciat l’any 2013, el 
projecte inicial es va modificar i es van establir els nous usos de 
l’equipament, de 5.279 metres quadrats, que incloïen un Centre 
d’Atenció Primària (CAP), una biblioteca i un pavelló poliesportiu. 
El nou projecte contempla inclou 1.652,38 metres quadrats de 
zona verda. 

Davant aquesta nova realitat, l’Ajuntament ha aprovat, amb els 
vots a favor de PDeCAT-Demòcrates i PSC-CP, iniciar la licitació del 
contracte per a la construcció del centre per tal seguir avançant en 
l’objectiu de fer del projecte una realitat. 

Durant la sessió plenària, l’Ajuntament també ha aprovat el 
compte general del consistori, els seus organismes autònoms i 
les societats de capital corresponent a l’exercici de 2016, que s’ha 
tancat amb un superàvit de 5 milions d’euros. 



5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

5

Impuls a l’ocupació local

O
cupació Les Franqueses del Vallès és el nou perfil de 
Linkedin impulsat per l’Ajuntament on l’àrea de Dinamització 
Econòmica publicarà les ofertes de treball del municipi. 
Aquesta eina permet als ciutadans informar-se sobre els 

perfils sol·licitats per les empreses amb l’objectiu de facilitar la seva 
inserció al mercat laboral. 

Tanmateix, l’Ajuntament a través de les seves xarxes socials, 
facebook i twitter, compateix les ofertes de feina del municipi sota el 
hashtag #ocupacióLFdV per tal de reforçar l’accés a la informació i 
estimular la generació d’activitat econòmica a les Franqueses.

L’àrea de Dinamització Econòmica posa a disposició dels 
franquesins les eines necessàries per a millorar l’ocupabilitat de les 
persones a l’atur realitzant, per exemple, cursos i tallers formatius que 
potencien les habilitats i aptituds dels participants. Actualment estan 
en marxa els cursos de dinamització d’activitats en el lleure educatiu 
infantil i juvenil, les xarxes socials en la recerca de feina, anglès i el 
curs de SAP Business On. L’àrea disposa d’una àmplia programació 
anual que posa a disposició de tots aquells interessats en millorar la 
seva formació i/o ampliar les seves competències emprenedores. 

Podeu conèixer la programació actual de cursos i tallers formatius 
consultant l’apartat de l’agenda d’aquest butlletí.

L’àrea de Dinamització Econòmica obre el seu perfil de Linkedin 
“Ocupació Les Franqueses del Vallès” per impulsar la inserció 
laboral, facilitant canals de comunicació amb els ciutadans. 

Alumnes del  CP Dinamització d’activitats en el lleure educatiu infantil i juvenil
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[ actualitat ]

Carril bici i pas per a vianants que milloren 
la mobilitat al municipi

Llerona ampliarà la zona esportiva gràcies 
a la cessió d’uns terrenys privats adjacents

E
l proper mes de desembre s’iniciaran les obres que donen 
forma al projecte per continuar el carril bici i les voreres 
realitzades en la urbanització del pla parcial del Sector-P, 
que acaben al pont del c/França amb la Via Europa unint-los 

amb el nucli urbà de Corró d’Avall i el polígon del Congost. 
Aquest nou itinerari va lligat també amb el projecte de construcció 

del parc del Falgar, per on s’hi podrà arribar per aquest nou carril 
que es construirà.  

Les obres, amb un cost de 133.372,10 euros, tindran una durada 
màxima de tres mesos i de manera puntual podran comportar 
modificacions del trànsit en la zona afectada, que seran degudament 
informades per a facilitar la mobilitat dels ciutadans. 

L
’Ajuntament de les Franqueses i la família Rovira de Villar 
han signat un lloguer de gairebé 13.000 m2 per ampliar les 
instal·lacions de la zona esportiva de Llerona. Els nous 
terrenys, 4 parcel·les, s’utilitzaran en la darrera fase del 

projecte d’acondicionament, remodelació i ampliació de la zona 
esportiva de Llerona. Part dels 12.861m2 inclouen ja una part del 
camp de futbol i de l’actual zona d’aparcament. La resta entraran en 
ús quan es desenvolupi la tercera fase del projecte a la zona.

L’actuació més immediata, però, és la que afecta els 4.575m2 de 
l’actual zona esportiva i d’esbarjo, entre el camp de futbol i el camí de 
Marata a Llerona. Es tracta de la part que és propietat de la Parròquia 
de Llerona i el Bisbat de Terrassa. En aquests moments, el Bisbat ja 
ha donat el vist-i-plau i s’està pendent de la signatura protocol·lària 
del contracte. El projecte, però, avança. De fet,  la Junta de Govern ha 
aprovat durant l’octubre el projecte executiu amb un preu de sortida 
de 324.000€. Les actuacions previstes són les següents:

· Es delimità el perímetre amb una tanca
· S’arranjaran els accessos i els camins interiors
· Es transformarà una de les pistes de tennis en una pista de pàdel
· S’arranjan les pistes de petanca, la pista polivalent i la zona infantil
· S’instal.laran nous parterres i es canviarà l’enllumenat.

En acabar aquestes obres, encara pendents de publicació del plec 
de clàusules, es procedirà a la reconversió de la sala del casal en un 
espai polivalent on s’hi pugui fer teatre i altres activitats.

L’Ajuntament ampliarà els itineraris per vianants i ciclistes

Localització del carril bici i pas de vianants sobre el terreny

Plànol de la zona, en taronja els terrenys de la família Rovira de Villar
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Dues propostes a votació per decidir el 
futur de la plaça de l’Esbarjo

L
a Taula d’Entitats ja ha escollit les dues propostes finalistes 
de la plaça de l’Esbarjo, a Bellavista. Per tant, el procés 
de participació es troba a la recta final amb una votació 
que s’obrirà a la ciutadania del 13 al 26 de novembre. Les 

propostes finalistes han sorgit dels cinc projectes que han creat 
els grups de treball en els tallers de codisseny, una trobada que ha 
aplegat professionals amb els ciutadans que hi han volgut participar. 

Després dels tallers, els tècnics de l’Ajuntament han supervisat 
totes les propostes per estudiar la seva viabilitat, ja sigui per temes 
relacionats amb l’espai o la seguretat. Finalment, el 17 d’octubre, els 
portaveus dels 5 grups dels tallers han presentat les seves propos-
tes a la Taula d’Entitats i han escollit dues. Per tant, els ciutadans 
podran escollir entre els projectes següents:

· PROPOSTA A: plaça amb diversitat d’espais i per diferents 
edats. Concentra les estructures de joc en la part central de la pla-
ça, deixant lliure els punts d’accés a la plaça amb la intenció de fer-
la més visible i oberta. La plaça destaca per la diversitat d’espais 
destinats al joc col·lectiu i els punts de trobada en els espais més 
perifèrics de la plaça situant bancs modulars en unes zones creant 
fòrum en altres.

La ciutadania podrà emetre el seu vot física o telemàticament 
del 13 al 26 de novembre

· PROPOSTA B: plaça ambientada en un bosc o selva. Concentra 
els elements de joc al llarg del talús, afavorint sobretot el joc intrèpid 
adaptat a diferents edats. La part central de la plaça quedaria diàfan 
afavorint el joc lliure. La resta d’espai es destinen al punt de trobada 
amb bancs modulars que permetin la relació entre els veïns. Destaca 
el sòl acolorit que cobreixi tota la plaça seguint la temàtica d’aventura 
de la plaça.

La votació serà oberta a tota la ciutadania de les Franqueses i es 
podrà fer mitjançant les vies següents:
· Telemàticament a www.lesfranqueses.cat
· Al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de Bellavista i Corró d’Avall
· Jornades de votació al carrer:

Dimecres, 15 de novembre, de 9.30 a 13.30 h, al mercat de Bellavista.
Dissabte, 18 de novembre, de 9.30 a 13.30 h, a la plaça de l’Esbarjo.

· També es faran visites a diversos equipaments com ara l’Escola 
Colors, Escola Joan Camps, Centre de Formació d’Adults, Complex 
Esportiu Municipal, Centre Cultural de Bellavista, Biblioteca, Casal 
Infantil i Centre de Joves. 

La proposta guanyadora es donarà a conèixer la primera setmana 
de desembre. 

Estat actual de la plaça de l’Esbarjo, a Bellavista
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Josep Cardús rebrà la Medalla d’Honor 
de les Franqueses el 15 de novembre

Pla de Barris dedicarà més de 200.000 
euros a la rehabilitació de 6 edificis

L
’acte de lliurament de la Medalla d’Honor de les Franqueses 
del Vallès a Josep Cardús (Terrassa, 1930) es farà el 15 de 
novembre, a les 19 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament. 
D’aquesta manera, els representants municipals volen reco-

nèixer la seva tasca com a activista cultural i social al municipi. 
Josep Cardús és mossèn a Marata, des de 1957, i a Corró d’Amunt, des 
de 1986, i considera que sempre ha ocupat el lloc que li corresponia, 
al costat del seu poble, tant dels creients com dels no creients. 

Els concerts de Marata i els Dijous Culturals, amb el cicle de 
conferències “Trobem-nos i parlem-ne”, són alguns dels exemples 

L
’objectiu principal del projecte Pla de Barris és la millora de 
Bellavista en tots els seus sentits, el social, el cultural i fins 
i tot l’urbanístic. És per aquest motiu que un dels seus punts 
forts són els ajuts a la rehabilitació que s’atorguen a les co-

munitats o els propietaris que així ho sol·liciten per tal de millorar 
les condicions dels habitatges on viuen. Aquests ajuts van dirigits a 
millorar espais comuns com ara les façanes, els patis interiors, les 
instal·lacions elèctriques, els ascensors o les cobertes, per exem-
ple. D’aquesta manera no només es millora l’aspecte estètic de la 
zona, sinó que es fa una inversió indispensable per a la millora de la 
qualitat de vida de la ciutadania.

En aquesta convocatòria hi ha hagut un total de 13 sol·licituds 

que fan de Josep Cardús un dinamitzador cultural imprescindible a 
les Franqueses del Vallès. Les vessants religiosa i cultural, però, no 
són les úniques que destaquen de la personalitat de Cardús. Durant 
tots aquests anys també ha estat al costat dels veïns i veïnes de 
Marata amb lluites veïnals per preservar el territori. 

Per tant, mossèn Cardús ha estat un acompanyant espiritual pels 
seus feligresos i un dinamitzador cultural i social, que ha aportat el 
seu esforç per construir el municipi que som. Una persona singular 
que ha format part del teixit associatiu de les Franqueses del Vallès 
des de la seva arribada, l’any 1957. 

(11 comunitats de propietaris i 2 propietaris únics). Una vegada 
presentada tota la documentació s’ha fet una valoració tècnica per 
decidir-ne els beneficiaris mitjançant una puntuació estipulada en la 
convocatòria. Finalment hi haurà 5 edificis que obtindran els diners 
sol·licitats i un que tindrà part dels diners demanats per esgotament 
de partida. En total, Pla de Barris hi destinarà un total de 220.000 
euros. Les finques que rebran els ajuts tindran un termini de 3 
mesos per iniciar les obres des de la notificació de l’atorgament de 
la subvenció. 

Aquesta és la quarta convocatòria que es destina a la rehabilitació 
d’edificis a Bellavista. En les tres anteriors, Pla de Barris ha dedicat 
un total de 550.000,42 euros a millorar els habitatges de la zona. 

Edifici abans de la seva rehabilitació. Convocatòria 2016 Edifici després de la seva rehabilitació. Convocatòria 2016
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Les Franqueses del Vallès invertirà prop de 58.000 euros en 
accions d’acollida i d’integració de persones nouvingudes

G
airebé un 10% de la població de Les Franqueses del Vallès 
prové de més enllà de les nostres fronteres i ha arribat al 
municipi en les diverses onades migratòries de les darreres 
dues dècades. Són majoritàriament persones originàries 

del nord d’Àfrica i de la zona subsahariana, però n’hi ha de fins a 
66 nacionalitats diferents. Les prioritats de l’àrea de Polítiques 
Socials de l’Ajuntament  són acollir i integrar aquestes persones 
nouvingudes, així com facilitar la convivència i la cohesió social, 
motiu pel qual, des de 2009, es porta terme el Programa Diversitat 
i Convivència. 

El programa és l’eina del municipi per minimitzar els riscos 
de vulnerabilitat de les persones nouvingudes que quan arriben 
desconeixen l’idioma i l’entorn; En moltes ocasions, no disposen 
de suport social i tenen una situació administrativa provisional i 
complicada. Per actuar sobre aquestes mancances, el Programa 
Diversitat i Convivència es centra enguany en sis línies de treball:

· Establir una referència i una coordinació en la gestió del fet 
migratori i de la diversitat cultural

· Realitzar tràmits específics d’estrangeria
. Promocionar l’associacionisme i la participació de persones 

d’origen immigrat
· Promocionar la convivència des de la interacció en espais 

comuns 
· Realitzar accions de sensibilització sobre la diversitat, la 

convivència i la cohesió social.
· Potenciar la integració social a través d’accions de recepció i 

d’acollida.
Durant el mes d’octubre i novembre s’engeguen les accions 

formatives de recepció i acollida del programa. A més d’una primera 
trobada, es realitzen dos mòduls de formació. El primer és de 
coneixement de l’entorn i dels espais i recursos de Les Franqueses 
del Vallès. Aquest curs es realitza en quatre idiomes: català, 
castellà, francès i els dialectes subsaharians. El segon mòdul és 
el de coneixements laborals que es realitza en col·laboració amb 
l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC), en el 
què es donen l’orientació i les bases per a una futura incorporació 
d’aquestes persones en el món laboral. L’objectiu és que els 
participants acabin aquest segon mòdul amb els coneixements bàsics 

sobre normativa sociolaboral, sobre drets i deures dels treballadors i 
sobre recerca d’ocupació. Les accions de primera acollida es realitzen 
durant tot l’any per arribar a tothom que arriba al municipi.

El Programa Diversitat i Convivència 2017, dins les accions 
de primera acollida, també inclou el projecte d’alfabetització per 
a persones nouvingudes, el “Lletres per a tothom”, programa 
facilitat des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya, en conveni amb l’entitat Plataforma per la 
llengua i, el projecte “Orienta Dona”  que treballa la integració des de 
la perspectiva de gènere i té com a objectius fomentar l’autonomia, la 
socialització i la interacció de les dones en el seu entorn més proper.

El Programa Diversitat i Convivència 2017, gestionat des de l’Àrea 
de Polítiques Socials, compta amb el suport i cofinançament del Fons 
Social Europeu, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona 
i el Pla de Barris de Bellavista. 

Sessions de primera acollida, coneixement de l’entorn



E
l dia 2 d’octubre ens vam despertar amb els ulls 
plorosos i amb molt desconcert. Els fets que havíem 
viscut al nostre voltant 
no tenien cap justificació 

possible.
Com a institucions dedicades a 
l’ensenyament i a la formació 
de nois i de noies ens trobem 
confosos atès que els principis 
bàsics que volem transmetre 
als nostres alumnes sempre 
són que els conflictes s’han 
de resoldre amb el diàleg i el 
respecte, i les imatges del dia 2 representen una contradicció 
que no sabem com explicar. El dia 2 els nostres alumnes i 

nosaltres vam veure accions brutals contra ciutadans 
que es reunien pacíficament per defensar un dret i que 

van rebre agressions fins a arribar 
a un total d’uns 800 ferits. Davant 
aquests fets volem manifestar 
com a Comunitat Educativa de Les 
Franqueses el nostre rebuig i la nostra 
condemna. Volem constatar que 
continuarem transmetent el nostre 
missatge d’aposta pels consens i 
per la no violència. Volem dir que ho 
continuarem intentant amb el desig 
d’aconseguir que mai més ningú hagi 

de tornar a veure imatges semblants. La Pau és Únic gran 
risc que he de córrer.
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Escoles i instituts veuran espectacles de teatre, música i 
dansa i participaran en teatre debats.

[ actualitat ]

Manifest de la Comunitat Educativa 
de les Franqueses del Vallès

Es posa en marxa el programa de 
promoció de les arts escèniques pels 
alumnes del municipi

F
a més de 20 anys que es va iniciar aquest programa que permet 
els alumnes de les escoles d’educació infantil i primària i 
d’educació secundària tenir contacte periòdic amb la dansa, 
la música i el teatre. Cada curs, tenint en compte l’edat i 

les necessitats dels infants i joves, gaudeixen d’una programació 
d’arts escèniques amb l’objectiu d’afavorir l’educació integral dels 
alumnes i el seu desenvolupament. 

Des de l’Àrea d’Educació del Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut s’han programa diversos espectacles 
pels alumnes d’educació infantil i primària com “La gallina dels ous 
d’or” de Zum, Zum Teatre, “El ratolí viatger” de L’Estaquirot Teatre o 
“Silencia...dansa” de Factoria Mascaró.

Pels alumnes de secundària l’activitat es centrarà en diverses 
accions de teatre-debat que plantejaran problemes ètics i socials 
amb l’objectiu d’incentivar la participació i la implicació dels joves.El ratolí viatger de L’Estaquirot Teatre
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’escola Joan Sanpera i Torras puja al tren 
amb un projecte europeu 
L’escola lidera un projecte Erasmus+ en col.laboració 
amb centres educatius de Lituània, Eslovàquia, Itàlia, 
Grècia i Polònia

D
esprés d’un any de feina, reunions i molta paperassa l’escola 
Joan Sanpera i Torras ha obtingut la seva recompensa; el 
projecte “Take the e+train” serà una realitat. Durant dos 
anys aquest centre educatiu de Les Franqueses del Vallès 

treballarà frec a frec amb alumnes i mestres de Lituània, Eslovàquia, 
Itàlia, Grècia i Polònia.  

Els trens seran el fil conductor del projecte que culminarà amb 
l’elaboració conjunta d’una maqueta de tren.  A través d’aquest mitjà 
de transport i del seu entorn, les escoles participants aprendran 
a treballar de forma cooperativa, a utilitzar l’anglès com a llengua 
vehicular, la filosofia ecologista, la diversitat d’altres sistemes 
educatius i, sobretot, el sentiment de pertànyer a Europa. 

Universitats, biblioteques, museu i associacions de l’entorn més 
proper als centres escolars participants també estan involucrats i 
participaran del projecte. A Les Franqueses del Vallès, l’escola Joan 
Sanpera i Torras compta amb la col.laboració del circuit ferroviari 
de Cal Gavatx. 

No és la primera vegada que aquesta escola participa en un 
projecte europeu. Ara fa 4 anys van col.laborar en el desenvolupament 
del Projecte Internacional Comenius WOW.
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Festa de la Mongeta del Ganxet 2016

Han arribat les esperades pluges i la tardor amb els camps del nostre 
poble que comencen a agafar color, les mongeteres enfilades a les 
canyes deixen a l’aire les tavelles per anar agafant el groc del punt 
de collir i per gaudir de la nostra esperada  festa,  la 7a Festa de la 
Mongeta del Ganxet. 
Com és tradició tindrem batuda, garbellada i triada, gegants, caste-
llers, sardanes i concurs i taller de cuina amb els cuiners de renom 
Fermí Puig, Jordi Roca i Ada Parellada.
I, també tindrem una estrella per posar un toc d’humor a la nostra 
festa i al llegum més apreciat, que no podia ser una altra que en Quim 
Masferrer, el “Foraster”, per dir-nos “Gent de Llerona sou molt bona 
gent!” i les mongetes encara més.
Us esperem el diumenge 26 de novembre a tastar les mongetes del 
Ganxet i gaudir d’una GRAN festa per petits i grans!

Rosa M. Pruna, regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat

[ especial ] 

9.30 h-10.30 h Trobada de 
productors, restauradors i 
empresaris del sector.

11 h Presentació de la festa i 
obertura de la fira de produc-
tes de proximitat i mongetes 
del ganxet.

11.15 h Actuació dels Gegants 
de les Franqueses.

11.30-12.30 h Preparació final 
i presentació dels plats del 6è 
Concurs de cuina de la monge-
ta del ganxet.

12 h Batuda, garbellada i tria 
de mongetes.

Programa de la festa 
12.30 h Aixecada de castells 
pels Xics de Granollers.

13 h Taller de cuina familiar 
amb Ada Parellada.

13.30 h Tast de mongetes.

16.30 h Show a càrrec de l’ac-
tor Quim Masferrer.

17.30 h Lliurament de premis 
del concurs de cuina. Tot 
seguit, ballada de sardanes 
amb al cobla Ciutat de les 
Roses.

19 h Fi de festa.

*El programa podria estar sotmès a alguna modificació per part de l’organització. 

Podeu consultar-lo a www.lesfranqueses.cat

7a Festa de la Mongeta del Ganxet
26 de novembre, a les Antigues Escoles de Llerona
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Ets actor, director, presentador... però també et definiries com un 
amant de la gastronomia? 
Si. I tant. M’agrada menjar bé. Tot i que haig de reconèixer que no en 
sóc pas un expert.

T’agrada cuinar? Cuides la teva alimentació?
No m’agrada massa cuinar. Podríem dir que cuinar no estaria entre 
les meves habilitats. Perquè ens entenguem; cuinar jo i menjar bé, 
de moment, no és massa compatible. Tot i això, cuino coses senzilles 
i miro de cuidar-me. Per sort, les coses més saludables acostumen a 
ser aquelles que no passen per un gran procés d’elaboració. De mo-
ment, amb les amanides me’n surto força bé.

Quin tipus de cuina és la que més t’agrada? 
La mediterrània, la tradicional, la de la mare que va aprendre de la 
iaia però m’agrada, de tant en tant, fer excursions cap a cuines d’arreu 
del món.

Coneixes la mongeta de Llerona? 
No. Si me’n regaleu un quilet les tastaré encantat ;)

Apostes pels productes de proximitat? Per què? 
Si. El meu pare és pagès. Hem d’apostar pels nostres productes i per 
la nostra gent. Els tomàquets que cultiva el pare a l’hort del costat de 
casa no tenen rival. Ah! I me’ls deixa molt bé de preu, vull dir que em 
surten de franc.

Inclous la mongeta del ganxet a la teva dieta? 
I tant! Relació qualitat/preu insuperable. El pare en fa moltes.

Quin és el plat que més t’agrada? 
Ostres! No ho sé. N´hi ha molts. Però un bon pa amb tomàquet amb 
pernil estaria en el “top five”. Això si; Pa de pagès del forn tradicional, 
tomàquets de penjar de l’hort del pare, un bon oli del país que en te-
nim d’excel·lent i un bon pernil tallat molt finet.

Tu que has viatjat per tants municipis, coneixes Les Franqueses del 
Vallès? Es tracta d’un municipi format per cinc pobles... 
Si. I tant. Hi he actuat vàries vegades. Crec que he actuat en tots els 
nuclis del municipi. El meu poble, Sant Feliu de Buixalleu, també té 
diferents parròquies i veïnats escampats per tot el terme. Amb això 
ens assemblem. Ens podríem agermanar!

Quim Masferrer 
(Sant Feliu de Buixalleu, 1971) és actor i director de teatre, 
guionista, presentador de televisió i monologuista. Aquest any és 
el convidat de la Festa de la Mongeta del Ganxet. 

“Hem d’apostar pels nostres productes i per la nostra gent”

Entrevista a Quim Masferrer

1. La participació és oberta a tothom i la inscripció és gratuïta.
2. Cada concursant pot portar fins a un màxim de dos plats amb 
mongetes del ganxet.
3. Per tal que el jurat pugui valorar el plat, la quantitat ha de ser 
suficient per a què el puguin tastar tres persones.
4. Se’n valorarà la qualitat, l’originalitat i també la recuperació de 
receptes tradicionals.
5. El plat s’identificarà amb un cartell que us lliurarà l’organització i 
on s’haurà de posar el nom del plat i els ingredients principals.
6. Les inscripcions es podran formalitzar del 20 al 26 de novembre 
al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament de dilluns 
a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h. Al cap de 
setmana també es podran fer inscripcions al restaurant Casa de 
la Mestra de Llerona. El mateix dia del concurs, el diumenge 26 de 
novembre, les inscripcions estaran obertes a partir de les 11 h a 
l’envelat de les Antigues Escoles de Llerona.
7. Els plats s’han de portar fets de casa o finalitzar-los en les 
instal·lacions que es posaran a disposició dels concursants el dia 
del concurs. 
8. Tots els estris i els ingredients necessaris per l’elaboració dels 

Bases del 6è Concurs de cuina

Plat del 5è Concurs de cuina

plats són a càrrec del concursant.
9. El jurat estarà format per cuiners reconeguts.
10. Premis: el primer premi serà un lot de mongetes del ganxet i 100 
euros, i el segon premi serà un lot de mongetes del ganxet i 60 euros, 
que es lliuraran el mateix diumenge 26 de novembre.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Els bastons de les Franqueses es posen en 
marxa

Torna la cursa 
benèfica Els 10 km 
de les Franqueses

Aquest mes, 3a 
edició de La Ullals

E
l Patronat Municipal d’Esports ha donat continuïtat al 
programa per a la promoció i difusió de la pràctica de la 
Marxa Nòrdica que va iniciar de manera pilot el passar mes 
de febrer. Degut a la seva bona acollida al municipi, enguany, 

A
questa cursa solidària pretén ajudar a la recerca i lluita 
contra el càncer de ronyó. A l’edició del 2016 va aconseguir 
recaptar 5.000 euros que s’afegeixen als 14.539 euros de les 
4 edicions anteriors. Ja són prop de 20.000 euros els que “Els 

10 km de Les Franqueses” porta donats a l’Hospital de Sant Pau. 
La cursa es desenvolupa en circuit urbà de 10 km, 2 voltes de 5 

km, i té la seva sortida i arribada a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. Cada corredor i corredora obtindrà una bossa amb 
obsequis, una samarreta tècnica de regal i un entrepà. 

El termini per a formalitzar les inscripcions finalitza el 15 de 
novembre o bé quan s’assoleixin els 750 inscrits. Si voleu més 
informació podeu consultar el web www.els10delesfranqueses.cat 

L
a Ullals, organitzada pel Club Canicross Les Franqueses 
amb el suport del Patronat Municipal d’Esports, tindrà lloc 
a les 8.30h, la Zona Esportiva de Corró d’Amunt. Enguany, 
un cop més, a la prova principal de Canicross, es realitzaran 

curses d’altres disciplines també relacionades amb el múixing: 
bikejoring i scooter amb 1 i 2 gossos. La cursa tindrà un circuit de 
6,7 km en canicross i de 5,7 km en el circuit de bikejoring. 

El punt final el posarà “La Ullals de Llet”, cursa infantil de 560 
m, on tots els nens i nenes que vulguin poden convertir-se en uns 
autèntics canicrossers. 

“La Ullals” s’està consolidant en el calendari de curses 
populars de canicross assolint més d’un centenar de participants 
en la seva darrera edició. Les inscripcions ja estan obertes. Podeu 
trobar més informació sobre horaris, circuits, reglament... a 
www.laullals.com 

comença la segona edició amb 4 grups de participants, dos de nivell 
d’iniciació i dos de perfeccionament.

Des del 16 d’octubre tots els inscrits podran iniciar al marxa amb 
bastons des de diferents punts del municipi, la Zona Esportiva de 
Corró d’Avall, la Zona Esportiva de Corró d’Amunt i la Zona Esportiva 
de Llerona.

Enguany l’oferta inclou:

• 1 sessió setmanal d’1h i 30 min de durada (segons nivell).

• Quota trimestral de 35 euros (menors de 65 anys) i 20 euros (65 

anys o majors)
• Assegurança obligatòria pels participants de 6,50 euros (anual)

A banda de l’activitat setmanal es realitza una sortida trimestral 
emmarcada en el programa d’intercanvi amb altres municipis on 
també es practica la marxa nòrdica.

Si vols més informació o t’animes a inscriure’t al programa, 
pots contactar amb el PME al telèfon 938 467 083 o consultar www.
lesfranqueses.catInici de la Marxa Nòrdica a les Franqueses
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20 anys de Pessebre Vivent a Corró d’Avall

El Pessebre Vivent celebra el 20è 
aniversari amb una edició especial 
el 6 de desembre, de 18 a 20.30 h, al 
bosc del voltant de l’Església Santa 
Eulàlia de Corró d’Avall. També hi 
haurà representacions els dies 16 i 17 
de desembre, a partir de les 17.30 h.
L’Agrupació Santa Eulàlia de 
Corró d’Avall continua amb la 
recerca de fotografies antigues. Si 
teniu imatges d’alguna edició del 
Pessebre Vinent les podeu enviar a 
agsantaeulalia@gmail.com.
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[ espectacles ]

MRS. BROWNIE – TEATRE NU. La història d’una diva de la música 
negra americana que recorda la seva vida amb tendresa i humor.
Idea original i interpretació: Laura Guiteras – Direcció i 
dramatúrgia: Victor Borràs – Pianista: Abel Boquera – Titelles: 
Martí Doy

PALLASSOS DE FUSTA. Un petit homenatge als grans pallassos 
del segle XX: els mítics Fratellini, Antonet, Grock, Rivel i Popov, de 
la mà d’una companyia hereva del llegat artístic d’Herta, Frankel, 
amb sèu Tibidabo.
Creació titelles: Zdenek Podhursky – Direcció: Fernando Gómez 
– Titellaires: Oriol Pont, Litus Codina, Oscar Gallart i Guillem 
Barbosa

POP PER XICS. Un concert modern un repertori molt variat: himnes 
pop que no passen mai de moda, cançons actuals i versions de 
música popular.
Veu principal: David Costa – Guitarra: Jordi Carles – Baix: Ricard 
Vives – Teclats: Roger Bosch – Bateria: Joaquim Canals – Direcció: 
Josep Sobrevia

Teatre musical amb titelles

Ds. 11 de novembre
21 h Casal Cultural de Corró 
d’Avall

Durada: 60 minuts
Preu: 8 i 6* euros
Recomanat a partir de 12 anys

Espectacle de titelles

Ds. 4 de novembre
18 h Casal Cultural de Corró 
d’Avall

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

Animació musical

Ds. 18 de novembre
18 h Teatre Auditori de 
Bellavista

Durada: 70 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Per a tota la família

JOAN PERA, CAPRI. El nou show de Joan Pera recull alguns dels 
monòlegs més coneguts del popular actor i humorista català Joan 
Capri (1917-2000). La ironia amable però incisiva de Joan Capri el 
van convertir en una caricatura del català urbà mitjà que va fer riure 
diverses generacions. Dos actors emblemàtics de l’humor català, 
units en la comesa de divertir i fer que passem una bona estona en 
una comèdia de gran qualitat protagonitzada pel nostre celebrat i 
entranyable actor de l’escena catalana, el mític Joan Pera.
Interpretació: Joan Pera – Una producció de Focus

Monòleg d’humor

Ds. 25 de novembre
21 h Teatre Auditori de 
Bellavista

Durada: 90 minuts
Preu: 14 i 11* euros
Recomanat a partir de 14 anys

ENTRADES. 12è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars + 5è Cicle Humor & Co.

Venta d’entrades (*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, pensionistes, 
aturats i menors de 25 anys)

•  Anticipada: a partir del 19 de setembre, a les taquilles del Teatre Auditori de 
Bellavista i del Casal Cultural de Corró d’Avall (de dl. a ds. de 17 a 21 h, i de 10 a 14 h) 
i a www.teatres.lesfranqueses.cat i a www.tictactiquet.com 

Informació: 938 466 506 - www.lesfranqueses.cat
Teatre Auditori de Bellavista: C. d’Astúries, 1 – Tel. 938 405 782
Casal Cultural de Corró d’Avall: Av. de Santa Eulàlia, s/n – 930 138 191 

Ajuntament de 
les Franqueses

@lesfranqueses

Organitza:

Amb el suport de:

12è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars 5è Cicle Humor & Co.
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[ agenda ]

Circulació de trens tripulats

11-13 h, Circuit de Cal Gavatx

Donació 1 euro/viatge

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Assessorament sobre clàusules abusives a les 

hipoteques

9.30-13.30 h, Ajuntament de les Franqueses del 

Vallès

Cita prèvia al 938 467 676

Org. Oficina Municipal d’Informació al 

Consumidor (OMIC)

Hora del conte nadons. ‘Pastís d’aniversari’, a 

càrrec de Mercè Rubí

17.30 h, Sala de lectura de Can Ganduxer

Org. Biblioteca Municipal

Xerrada-Taller: Com parlem, escoltem i sentim 

a casa? I fora de casa?

17.30 h, Centre Cultural de Bellavista

XXVII Caminada Popular de Llerona

9 h, Antigues Escoles de Llerona

Recorregut d’uns 15km al voltant del municipi. 

Apta per a totes les edats 

Inscripció prèvia del 23/10 al 10/11 a www.llerona.net

Org. Festes Laurona i Laurona Esports i Col·l. 

Agrupació de Defensa Forestal (ADF)

Xerrada-Taller: Com parlem, escoltem i sentim 

a casa? I fora de casa?

17.30 h, Centre Cultural de Bellavista

A càrrec d’en Jordi Serra i Garcia, terapeuta 

familiar i especialista en gestió de conflictes i 

comunicació. Adreçada a famílies amb infants de 

3 a 12 anys.

Més informació dt. i dj. de 10 a 13 h, al 938 405 780 

Col·l. Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis 

La xerrada consta de dues sessions (2 i 9 de 

novembre). 

Celebrem la castanyada amb contes i música de 

la tardor

17.30-19 h, Gimnàs Escola Bellavista-Joan 

Camps

Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i a 

dones embarassades

Org. Espai Nadó – Espai Infant

5è Cicle Humor&Co

Mrs. Brownie de la Cia. Teatre Nu

21 h, Casal Cultural de Corró d’Avall

Recomanat a partir de 12 anys

Recital de violoncel, a càrrec de Ramon Bassal

10 h, Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Marata i Centre Cultural de Marata

07 dimarts

09 dijous

12 diumenge02 dijous

05 diumenge

01 dimecres
Castanyada a La Cívica

17 h, Nau de Can Ganduxer

Actuació de la Companyia Pallassos amb en 

Joangi i la Tina i diversos jocs i tallers

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

MISSA DE DIFUNTS

· Santa Coloma (Marata)

Dimecres 1 de novembre a les 11 h

· Santa Eulàlia (Corró d’Avall)

Dimecres 1 de novembre a les 12 h. Missa de 

Tots Sants

Dijous 2 de novembre a les 16 h. Fidels Difunts 

al cementiri

Dijous 2 de novembre a les 19 h. Fidels Difunts 

a l’església

· Sant Francesc d’Assís (Bellavista)

Dimecres 1 de novembre a les 11 h. Missa de 

Tots Sants

· Santa Maria (Llerona)

Dimecres 1 de novembre a les 10.45 h. Missa 

de Tots Sants

11 dissabte

A càrrec d’en Jordi Serra i Garcia, terapeuta 

familiar i especialista en gestió de conflictes i 

comunicació. Adreçada a famílies amb infants de 

3 a 12 anys.

Més informació dt. i dj. de 10 a 13 h, al 938 405 780 

Col·l. Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis 

La xerrada consta de dues sessions (2 i 9 de 

novembre)

Juguem a... psicomotricitat vivencial

17.30-19 h, Gimnàs Escola Bellavista-Joan 

Camps

Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i a 

dones embarassades

Org. Espai Nadó - Espai Infant

Espais de lectura. Visita de l’escriptora Marina 

Martori amb el comentari del seu recull de contes 

“Per pur plaer”

18 h, Centre Cultural de Bellavista

Org. Biblioteca Municipal

12è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Pallassos de fusta de la Cia. de Marionetas 

Herta Frankel

18 h, Teatre Auditori de Bellavista

Per a tots els públics

04 dissabte



Civiclub de lectura per a adults

17.30-19 h, Nau de Can Ganduxer

T’agrada llegir? Vols compartir la teva opinió amb 

altres lectors? Apunta’t!

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Lliurament de la Medalla d’Honor de les 

Franqueses 

19 h, sala de plens de l’Ajuntament de les 

Franqueses

Excursió: Riera de Martinet (Aiguafreda) dels 

Casals Infantils Municipals 

9-17 h, Sortida i arribada: Centre Cultural de 

Bellavista i Centre Can Ganduxer

Inscrits 5€ / No inscrits 10€  Més informació 938 

405 781

Cicle Musical Encicla’t: Vespre de Gòspel

19 h, Església de Santa Maria de Llerona

El Gòspel-Rock Amics de la Unió ens ofereixen un 

concert per a tots els públics

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals i 

Col·l. Parròquia de Santa Maria de Llerona

12è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Pop per Xics, animació musical

18 h, Teatre Auditori de Bellavista

Per a tota la família

Sortida de natura. Fageda de la Grevolosa

7.30 h, Sortida des de Can Ganduxer amb cotxes 

particulars. Tornada cap a les 14 h. Distància 

de 10,8 km i desnivell de 317 m. Activitat lliure 

guiada per Agustí Martínez.

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

15 dimecres

18 dissabte

19 diumenge

Circulació de trens tripulats

11-13 h, Circuit de Cal Gavatx

Donació 1 euro/viatge

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Circulació de trens tripulats

11-13 h, Circuit de Cal Gavatx

Donació 1 euro/viatge

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
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Assessorament sobre clàusules abusives a les 

hipoteques

9.30-13.30 h, Ajuntament de les Franqueses del 

Vallès 

Cita prèvia al 938 467 676

Org. Oficina Municipal d’Informació al 

Consumidor (OMIC)

5è Cicle Humor&Co

Joan Pera, Capri

21 h, Teatre Auditori de Bellavista

Recomanat a partir de 14 anys

Audició de Santa Cecília

18.30-19.30 h, Escola Municipal de Música Claudi 

Arimany

Audició dels alumnes d’instrument de l’escola

3a Edició de la Cursa de Canicross ‘La Ullals’

9 h, Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Club Canicross Les Franqueses

Rotllana: parlem del canvi de la relació amb la 

parella quan vénen fills

17.30-19 h, Gimnàs Escola Bellavista-Joan 

Camps

Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i a 

dones embarassades

Org. Espai Nadó – Espai Infant

21 dimarts

22 dimecres

26 diumenge

23 dijous

Escenifica’t amb Joves Creadors

19 h, Centre Cultural de Bellavista

Presentació dels treballs dels joves creadors

Org. Espai Zero

Taller de percussió corporal mètode BAPNE, a 

càrrec de l’Àlex Saborit

9.30-14 h, Consell del Poble de Llerona

Horari a escollir de 9.30 a 11.30 h o de 12 a 14h

Inscripcions: intercanviscorals@gmail.com o 659 

642 920 

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals 

de les Franqueses del Vallès

24 dimarts

25 dissabte

“A primers de novembre, 
el foc ja pots encendre”

7a Festa de la Mongeta del Ganxet

9.30 a 19 h, A les Antigues Escoles de Llerona

Org. Àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat

Circulació de trens tripulats

11-13 h, Circuit de Cal Gavatx

Donació 1 euro/viatge

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Formació per a entitats: Propietat intel·lectual

19 h, Centre Cultural de Bellavista

Inscripcions: del 6 al 17 de novembre, dt. i dj. de 

10 a 13h, al 938 405 780 o 

a infanciaijoventut@lesfranqueses.cat

La formació consta de dues sessions (23 i 30 de 

novembre)

VI Cursa benèfica: Els 10km de Les Franqueses

10 h, Zona Esportiva de Corró d’Avall

Inscripcions a www.els10delesfranqueses.cat

Org. Club A4 el km
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CASAL INFANTIL MUNICIPAL DISSABTES

Obert de setembre a juny (per a infants de 3 a 

11 anys)

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes populars, 

convivències, etc.

De 16.30 a 18.30 h 

Centre Cultural de Bellavista i Centre Cultural 

Can Ganduxer

Informació: 938 405 781 (Bellavista)  i 938 

404 967 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@

lesfranqueses.cat 

Inscripcions obertes / places limitades

Org. Casals infantils municipals

Curs de formació de primera acollida 

“Coneixements laborals”

Dl. 6, 13, 20 i 27 de novembre

de 9 a 13 h  a l’Espai Familiar 

Org. Àrea de Polítiques Socials

CURSOS A LA CÍVICA

•	 Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre 

cos mitjançant l’exercici i se centra en la 

postura dels nostres músculs.

 Dm. de 19.30 a 20.20 h / de 20.30 a 21.30 h

 Dj. de 18.30 a 19.30 h / de 19.30 a 20.30 h

•	 Tai-Txi. Art de la meditació en moviment 

per conèixer el nostre cos.

 Dl. de 20 a 21 h 

•	 Coral	Xeremella.	Cant coral adreçat a 

adults amb ganes de cantar i compartir 

música.

 Dj. de 21.15 a 22.50 h

•	 Taller	de	costura.	Vine a cosir, en sàpigues 

o no, n’aprendràs. 

 Dl. de 17 a 19 h

•	Taller	de	creació	artística	per	a	nens

 Dl. de 17.30 a 19 h

ESPAI ZERO, espai jove

Espai de trobada: Rodajocs, bookcrossing

De dl. a dv. de 16 a 19 h

Activitats programades i tallers

Dm., dj i dv. (segons programació)

Més informació i inscripcions:

pij.franqueses@lesfranqueses.cat / 938 404 624

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI

Obert de setembre a juny 

(per a infants de 3 a 11 anys)

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivències, etc.

De dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h 

Dl., dc.,dv i ds. 

al Centre Cultural de Bellavista

Dt., dj., dv i ds. 

al Centre Cultural Can Ganduxer

Informació:

 938 405 781 (Bellavista)  i 

938 404 967 (Corró d’Avall) / 

casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

Inscripcions obertes / places limitades

Org. Casals infantils municipals

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES

A partir de 12 anys

Sala Esfera (a partir de les 17.30 h). Un espai 

on els joves poden fer treballs en grup, deures, 

estudiar...

COLÒNIES CENTRE MUNICIPAL DE JOVES

Cal Ganxo (Garraf)

De l’11 al 12 de novembre 

Preu: 

50€ inscrits  60€ no inscrits  Inscripció oberta

Centre Municipal de Joves: 938 405 781

Xerrada-Taller: L’Aventura de llegir, a càrrec de 

Maria Castellana

17.30 h, Centre Cultural Can Ganduxer

Inscripcions: Empadronats del 13 al 24 de 

novembre i no empadronats del 20 al 24 de 

novembre. Més informació www.lesfranqueses.cat

Col·l. Biblioteca Municipal

 

Xerrada Baby Led Weaning, a càrrec de Neus 

Estrada

17.30-19 h, Gimnàs Escola Bellavista-Joan Camps

Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i a dones 

embarassades

Org. Espai Nadó – Espai Infant

Hora del conte. ‘De quin color són les princeses’ a 

càrrec de Núria Alonso

17.30 h, Centre Cultural de Bellavista

Org. Biblioteca Municipal

Formació per a Entitats: Contractació d’artistes

19 h, Centre Cultural de Bellavista

Inscripcions: del 6 al 17 de novembre, dt. i dj. de 

10 a 13h, al 938 405 780 o a infanciaijoventut@

lesfranqueses.cat

La formació consta de dues sessions (23 i 30 de 

novembre)

30 dijous

Xerrada formativa. Esmorzar de contes: un munt 

d’idees per triar lectura per als infants

10.30 h, Biblioteca Municipal

Places limitades, inscripció prèvia al 938 404 388 

o a la Biblioteca Municipal

Org. Biblioteca Municipal 

des. 02 dimarts

ACTIVITATS, 
CURSOS I TALLERS
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

Activitats del centre (de 18.30 a 20.30 h). 

Tallers, jocs, sortides, festes populars, etc.

De dl. a dv. al Centre Cultural de Bellavista 

(938 405 781) i a la Nau del Centre Cultural Can 

Ganduxer (938 404 967)

Inscripcions obertes / places limitades

Org. Centre Municipal de Joves



CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

A les Antigues Escoles

•		Curs de cant coral

Dm., de 20.30 a 22 h, amb Marc Tost

•	Curs de costura per a tots els nivells

Dv., de 17 a 19 h, amb Maria Rodríguez

•	Curs de pintura

Dl. i dj., de 17 a 19 h, amb Elisa Martínez

Més informació a veinscorro@gmail.com

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

CURS DE SARDANES

Activitat gratuïta de tres nivells: principiants, 

manteniment i repartiment.

Dj. 2, 9,16, 23 i 30 de novembre, de 17.15 a 

18.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Dv. 3, 10, 17 i 24 de novembre, de 17.15 a 

18.30 h Centre Cultural de Bellavista

Sardanes per a Jubilats

Dj. 7, 14, 21 i 28 de novembre, de 18 a 19 h 

Casal de Gent Gran Les Franqueses

Org. Sardanistes Franquesins
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“Si pel novembre trona,
la collita serà bona”

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

ELS PASTORETS

Tothom que estigui interessat a participar en 

Els Pastorets el proper Nadal, ja sigui com 

a actor/actriu, com a col.laborador/a, com a 

tècnic/a, com a responsables de vestuari, etc. 

Pot trucar al 647 422 644 o escriure un correu 

electrònic a elcoverolteatre@gmail.com

Org. Grup de Teatre El Coverol

COR CAMINS

Volem ampliar el cor i estem cercant tenors 

i baixos!

Homes de Les Franqueses i comarca, 

animeu-vos! No cal tenir coneixements 

musicals, es demana compromís en l’assaig 

setmanal i predisposició per passar-ho molt 

bé.

Informació: corcamins@gmail.com o 666 693 

066 Daniel Pérez

Us hi esperem!

ACTIVITATS ESPAI NADÓ-ESPAI INFANT

•	Espai	familiar	d’anglès	en	família.	Tallers 

d’anglès en família per aprendre llengua 

a partir del joc, l’art i l’experiència 

vivencial.Dl. i dm. de 17 a 19 h i dc. i dv. de 

17 a 18 h, Centre Cultural de Bellavista / 

Escola Bellavista-Joan Camps

•	Biodansa.	Les famílies participen 

d’aquest aprenentatge, reforçant els 

vincles afectius i facilitant noves formes 

de relacionar-se. Dm. de 17.15 a 18.15 h, 

al Centre Cultural de Bellavista.

•	Ioga	amb	nadons.	Vine a fer ioga amb el 

teu nadó. Un espai on trobar-vos i on 

compartir sobre criança.

Dv. de 16 a 17 h, al Centre Cultural de 

Bellavista.

•	Ioga	per	a	embarassades.	Un espai 

de connexió amb tu i el teu nadó. Viu 

l’embaràs de forma confiada, plena i 

conscient.

Dv. de 17 a 18 h, Centre Cultural de 

Bellavista.

•	Taller	de	biodansa	amb	nadons.	6	

sessions. Un espai de trobada afectiva 

entre pares i fills (de 3 a 6 anys) a través 

de la musica i el moviment, les emocions 

i el grup.

Ds. 7 i 21 d’octubre, 4 i 18 de novembre 

i 16 de desembre, Centre Cultural de 

Bellavista.

•	Música	amb	nadons.	Vine a cantar, ballar i 

gaudir amb el teu nadó per continuar amb 

el vincle creat des del ventre. (8 sessions)

Dt. 10, 17, 24 i 31 d’octubre i 7, 14, 21 i 28 

de novembre, Acadèmia Corxeres.

Grup 15-25 mesos: dt. de 10.30 a 11.15 h

Grup 0-15 mesos: dt. d’ 11.15 a 12 h

Col·l. Acadèmia Corxeres

•	Trobades,	xerrades	i	activitats	familiars.

Adreçat a famílies amb infants de 0 a 9 

anys i dones embarassades.

Dl. de 10.30 a 12 h, al Consell del Poble de 

Llerona.

•	La	Llavor

Espai familiar d’educació viva i activa a la 

natura

Matins, a l’Aula d’Entorn Rural Capuxí

Informació: la llavor.lesfranqueses@

gmail.com

Informació i inscripcions:lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com

Org. Espai Nadó - Espai Infant

•	Taller	de	dibuix	de	còmics

 Dv. de 16.30 a 18 h

•	 Taller	de	tècniques	pictòriques.	

Tècniques pictòriques, per majors de 16 

anys

 Dm. de 10 a 12 h 

•	 Taller	de	dibuix	i	pintura.	Taller pràctic, 

per majors de 16 anys

 Dj. de 16 a 18 h 

A la Nau de Can Ganduxer

Inscripcions: info@lacivica.com. Whatsapp 

600 505 849

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall
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[ grups polítics ][ grups polítics ]

Francesc Colomé
President del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates

JUNTES FAREM NOSTRA LA NIT. La poetessa Ma Mercè Marçal en el seu poema «Cançó de fer camí» comença dient: Vols venir a la meva 
barca? —Hi ha violetes, a desdir! Anirem lluny sense recança d’allò que haurem deixat aquí (...) i serem dues, serem tres. El proper 25 de 
novembre és el Dia Internacional contra la Violència vers les dones. Segons dades del Departament d’Interior fins el juliol hi ha hagut més de 
8.000 dones ateses per violència masclista i 5 dones que han estat assassinades a Catalunya. A principis de l’estiu trobàvem un nou anunci 
del servei de trànsit amb el lema: «Tots tenim família. A la carretera víctimes 0». El zero és l’únic nombre acceptable de morts sempre, també 
en els casos de violència masclista. Cap més agressió sense resposta. És bàsic unir-nos i lluitar perquè Hi haurà rems per a tots els braços—
i serem quatre, serem cinc!— (...) Sí, serem vint, serem quaranta (...) serem cinc-centes, serem mil. Perdrem el compte a la tombada. Exigim 
un compromís polític que es tradueixi en un increment de recursos per eradicar la violència masclista en tots els àmbits socials, maltracta-
ments, assetjament sexual, assassinats, explotació, tràfic amb fins sexuals,... diem prou a la violència explícita i implícita en els mitjans de 
comunicació, la violència en les tradicions culturals i religioses i la violència en els conflictes armats. Ens rebel·lem contra el capitalisme 
patriarcal que és la causa estructural de la desigualtat entre dones i homes. I recordeu Juntes farem la nostra nit. 

PDECAT PARTIT DEMÒCRATA. Intervenció Jordi Xuclà al Congrés dels Diputats adreçant-se al senyor Rajoy: “Volen expropiar les institucions 
catalanes i posar-les en mans d’uns corregidors”. “El president Puigdemont li va demanar diàleg i avui tenim presos polítics i l’article 155 a punt 
d’aplicar-se. Així es resolen els problemes?”. “No es pot suspendre la realitat perquè és més forta que vostè”.  “No volen dialogar amb el Govern 
elegit democràticament”. Aplicar l’article 155 de la Constitució és “el fracàs de la política i del diàleg” i que “les ferides deixaran seqüeles”. “No 
s’atreveixin a tocar un dels nostres tresors més preuats, l’escola catalana, que ens ha donat llibertat i que ara vostès ens volen treure”. Exigim el 
cessament del ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis, “per mentir dient que a Catalunya no s’ensenya el castellà”. Demòcrates de Catalunya con-
demna enèrgicament l’empresonament dels presidents d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i 
exigeix la posada en llibertat dels dos de manera immediata. És inaudit que en ple segle XXI i en una suposada democràcia occidental s’empresoni 
a persones pel fet de tenir unes opinions i defensar-les cívica i pacíficament. L’Estat espanyol no s’ha desempallegat de l’herència franquista, tot 
el contrari, està al moll de l’òs de les seves estructures. Espanya és irreformable. Demòcrates crida a la mobilització de totes les persones que 
creuen en la democràcia, la llibertat de pensament i totes les llibertats en general. Si n’empresonen a un, ens empresonen a tots. Ni un pas enrere.

JUDICIALITZAR LA POLÍTICA NO ÉS EL CAMÍ. La irresponsabilitat d’uns i altres ens ha portat fins aquí, i no volem que actuacions policials amb 
ús de la força puguin malmetre la convivència que, malgrat tot, segueix absolutament vigent a Catalunya. Ni Rajoy ni Puigdemont han estat a l’alça-
da. Han de reflexionar sobre si són les persones més adequades per impulsar el diàleg. Si no es veuen capaços de restablir la normalitat i d’obrir 
la porta a una negociació seriosa, el millor és que renunciïn a les seves responsabilitats en favor de qui pugui fer-ho, o de procedir a convocar 
eleccions avançades a Catalunya i Espanya.
Ni Catalunya ni el conjunt d’Espanya no es mereixen això. Hi ha un altre camí. Els partidaris del diàleg hem de ser capaços d’ajudar, des de dins o des 
de fora dels governs, a una negociació que ha de culminar en un pacte que ha d’incloure l’instrument que permeti votar als catalans amb totes les 
garanties i, si el contingut del pacte inclou una reforma constitucional, al conjunt dels espanyols. Els socialistes ho hem demanat des de fa molt de 
temps. Hem proporcionat voluntat pel diàleg, instruments pel diàleg amb la creació d’una Comissió al Congrés dels Diputats, i propostes concretes.
Reiterem la nostra mà estesa a tots els que vulguin sincerament dialogar, sense excloure res i sense prefigurar el resultat de la negociació. Estem 
disposats a donar estabilitat als governs que s’impliquin de forma activa en la recerca d’una solució.
Fem una crida a la calma i la serenitat. El problema que tenim entre mans i les tensions desfermades avui tenen solució a través d’un diàleg.

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

Juan Antonio Corchado
Portaveu del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
[PSC-CP]
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Àngel Profitós 
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM)

ÉS POSSIBLE QUE QUAN LLEGIU L’ARTICLE TOT HAGI CANVIAT, PER BÉ O PER MAL. Uns dies de decalatge donen per a molt, amb el ritme 
que portem. 19 d’octubre al matí. Aplicació del 155 en tràmit. Els 2 Jordis en presó preventiva. Presumpció d’innocència? No cal. Presos 
polítics? Diuen que no. Les idees són lliures, diuen. El que et pot dur a la presó és posar-les en pràctica de forma pacífica i democràtica. 
Podem pensar el que vulguem, però hem de fer el que ells volen. AQUESTA ÉS LA SEVA DEMOCRÀCIA.  I no només la del PP, C’s, caverna 
mediàtica, jutges i fiscals tardo franquistes, etc. També és la democràcia del PSOE i del PSC, que sempre per omissió i sovint per acció hi 
estant donat suport.  Mantenen al nostre territori gent armada vinguda expressament per reprimir de forma violenta l’exercici dels nostres 
legítims drets individuals i col·lectius. A nivell municipal encara es viu, quan escric, el pacte de govern amb aquells que recolzen i aplaudeixen 
les maldats del govern espanyol  inclosos l’ús de la força i la laminació de les competències de la Generalitat i els drets de tots els catalans. 
PdCAT i Demòcrates segueixen mantenint al govern els tres regidors del PSC. Ni els uns han demanat per sortir-ne, ni els altres que marxin. 
Ja veurem. Acabo. Tots els que vàreu participar de les enganxades festives de cartells a la passada campanya electoral podríeu rebre una 
multa de fins a 150,25 euros. De moment, un jove militant de les JERC té expedient obert. El regidor Marín, del PSC, va resoldre iniciar un 
expedient sancionador per falta greu per enganxar cartells del Sí sense permís municipal.  Aquesta és la seva democràcia. 

PER QUÈ FEM ELS PLENS A LES 12 DEL MIGDIA?
No s’entén gaire la decisió del govern municipal de fer les sessions plenàries a les 12 del migdia, ja que dificulta la tasca i l’assistència dels 
regidors i les regidores, i del públic, ciutadans i ciutadanes del municipi qe voldrien assistir als plens. Aquesta decisió fa pensar que no es 
volen fer els plens a l’hora habitual, les vuit del vespre, per poder passar temes importants del govern municipal sense gaire debat ni ressò 
públic. Això incomoda considerablement els grups municipals, que tenen una visió diferent. No és justificable que el Ple es faci en dies feiners 
i al migdia, hi ha qüestions inexplicables i raonaments completament incompatibles. Podríem explicar que no es poden prendre acords entre 
grups que pensen i fan coses tan diferents, però el poder i els diners fan estranys companys de llit. No són coherents i només queda tapar-ho 
de qualsevol manera perquè no es vegi el que està passant a casa nostra.

Dados los últimos acontecimientos en el territorio catalán y llegados al punto en el cual -a día de hoy- nos encontramos, nuestro grupo ha 
tomado la decisión de no escribir ningún artículo en esta edición del boletín.  Esperamos que nuestros simpatizantes lo entiendan, de la 
misma forma como esperamos a que esta incómoda situación encuentre una pronta salida!

Francesc Torné 
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)



26 de novembre de 2017

A les Antigues Escoles de Llerona
LES FRANQUESES DEL VALLÈS

A partir de les 9.30 h

7a Festa
de la Mongeta 

del Ganxet
i 6è concurs de cuina

Organitza: Amb el suport de:


