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

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

[ editorial ]

[ sumari ]

5 pobles 1 municipi: En l’editorial del
mes passat vam repassar les inversions
urbanístiques més rellevants a realitzar
a Bellavista i Corró d’Avall i l’estat en què
es trobaven. Ara toca Llerona (1.369h),
Corró d’Amunt (404h) i Marata (166h).
LLERONA: Finalització del parc del
Falgar i la Verneda. 17 hectàrees de zona
verda a tocar el riu Congost. L’1 de març
es van iniciar les obres d’acabament del
parc del Falgar i de la Verneda. El pressupost de l’obra és de 2.894.728,96 euros (IVA inclòs) i amb unes millores que
es duran a terme per l’adjudicatari de
523.049,24 euros. El Falgar estarà dividit
en quatre nuclis diferenciats. Al primer hi
haurà el llac. És la part més naturalitzada
i protegida on es vol potenciar la recuperació de la fauna i la flora, especialment
de les aus, que podran ser observades des de miradors instal·lats a tal efecte. El segon
nucli és la zona del parc que serà un espai natural per gaudir de l’exercici físic i del lleure
a l’aire lliure. El tercer nucli és de caire més lúdic. Hi haurà una zona de jocs infantils, màquines esportives per fer exercici, una zona de taules i, esperem, una aula d’interpretació
de la natura. A tal efecte estem en negociacions amb el consorci del Besòs i la Diputació de
Barcelona. El termini d’execució de les obres és de 9 mesos aproximadament. Zona esportiva de Llerona. Hem arribat a un acord amb la parròquia de Santa Maria de Llerona, que en
els propers dies signarem si “deu vol”, que consisteix en la cessió dels terrenys d’equipaments esportius i de lleure, sala polivalent/teatre i pis en planta primera, per un termini de
25 anys. L’Ajuntament es compromet a remodelar aquests espais i a tal efecte la Diputació
de Barcelona ens ha atorgat una subvenció de 780.000€. Part d’aquesta subvenció també
servirà per realitzar vestidors nous, un nou camp de futbol 7 i una nova zona d’aparcament
en terrenys del Sr. Rovira de Villar amb qui també estem a punt de tancar un nou acord que
quedarà pendent de validació per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, ja que es transformen camps en zona d’equipament públic.
CORRÓ D’AMUNT. Portada d’aigua potable a la zona urbana. L’any 2016 es va patir una
sequera important i part de la zona urbana de Corró d’Amunt (uns 30 habitatges) van quedar
sense aigua, ja que no en tenien de pública, i s’abastien de pous particulars que es van assecar. Arrel de la renovació de l’acord amb SOREA, en un breu termini de temps començaran
les obres de la portada d’aigua a totes les cases de la zona urbana i, tot i estar en zona rústega, a les de l’entrada del poble. S’aprofitarà també aquesta actuació per a la construcció
de noves voreres no existents a l’entrada del municipi. Sector C. Creixement urbanístic que
va des del camí de Can Suquet a les Antigues Escoles de Corró d’Amunt. La urbanització
és farà en base als temps que marquin els propietaris, però el que sí els hi hem demanat
és que a l’avançada ens facilitin la zona d’equipaments. Això permetrà augmentar el pati
de les Antigues Escoles de Corró d’Amunt en uns 1500m2 en què s’hi podran fer tota mena
d’activitats com per exemple posar-hi la carpa per fer-hi “l’internacional” Halloween.
MARATA. Pacificació del camí de Marata. Hem arribat a un principi d’acord amb les entitats de Marata i veïns/es representatius/ves per pacificar el camí. Aquesta actuació consistirà en delimitar l’amplada de la calçada en 4,50m desplaçant l’eix de la via a un dels
costats del camí i la resta mitjançant separadors trepitjables, fer-hi un carril de vianants.
També limitar la velocitat a 30km/h i prohibir l’entrada de vehicles destinats al transport
de mercaderies, excepte serveis a granges agrícoles. A poc a poc, amb bona lletra i amb la
vostra ajuda, anirem millorant el nostre poble. Som-hi!
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[ actualitat ]
Llum verda al Sector N
L’adjudicació de les obres culmina un procés imprescindible
per dotar el municipi de sòl industrial

Actualment el Pla de Llerona està al 80% d’ocupació

L

es Franqueses del Vallès és un municipi atractiu per a moltes
empreses que busquen un punt estratègic per a la seva expansió. Els polígons estan situats en llocs geogràfics ideals que
permeten una bona logística. És per aquest motiu que tant el
Ramassar, com el Congost i el Pla de Llerona han esdevingut tres polígons de referència amb empreses que ja han fet mig segle d’activitat com és el cas de Sandoz i Derypol. Ara, però, és urgent que hi hagi
una ampliació. Els polígons del Ramassar i Congost estan al 100%
d’ocupació i el Pla de Llerona en els últims anys ha passat del 30 al
80%. I és en aquest sentit que el Sector N pot assumir la demanada
amb una ampliació de sòl industrial per aquesta zona, la que llinda
amb la carretera de Granollers a Cardedeu.
El projecte del Sector N es va iniciar l’any 2012, en plena crisi,
i ara està a punt de culminar. En aquests moments hi ha un procés
obert per adjudicar les obres que han de fer realitat el nou polígon
de 450.000 metres quadrats. El pressupost de licitació és de
11.723.997,56 euros. Aquí hi ha projectat el Centre de Tecnificació
de Natació Sincronitzada, que impulsa el Club Natació Granollers.
L’Ajuntament de les Franqueses també va intentar que una part
del sòl d’aquest sector fos comercial, però la Generalitat no ho va
concedir.
El pla de Llerona, un polígon de referència
El polígon del Pla de Llerona és un punt de referència. La seva
urbanització va culminar l’any 2008, sense comptar el Falgar i la
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Verneda. En aquesta zona hi ha censades 127 activitats de diferents
tipologies, tot i que els sectors més destacats són la indústria i
fabricació, seguits per comerç i hostaleria; i transport, magatzem i
comunicació. La seva situació, ubicat en una zona propera a la Ronda
Nord i la carretera de l’Ametlla, l’han fet atractiu per a grans firmes.
En aquests moments, l’ocupació està a l’entorn del 80% i en els últims
tres anys s’hi han establert empreses com ara Tecnopolimers SA,
XPO Logistics Europe (antiga Norbert Dentressangle), i Valoritzacions
Vilar Guillén, que ara està ampliant les seves naus, entre d’altres.
La creació de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels
Polígons Industrials de les Franqueses ha estat clau per a una
millora dels serveis de les zones industrials com ara l’arribada de
la fibra òptica. A més, l’Ajuntament, conscient que l’ocupació dels
polígons es tradueix en més riquesa i creació de llocs de treball al
municipi, ha treballat per facilitar la implantació d’empreses. L’any
2014 es van modificar els paràmetres urbanístics per tal que les
parcel·les puguin tenir més ocupabilitat i alçada. En aquest sentit
també s’han ampliat els usos permesos. Abans, per exemple, no s’hi
podien instal·lar empreses esportives. A més, des de l’Ajuntament
s’ha previst la bonificació a les llicències d’activitats per a les
empreses de nova ocupació. Totes aquestes mesures estan dirigides
a potenciar les Franqueses del Vallès com a municipi òptim per a la
instal·lació d’empreses que ajudin a millorar la qualitat de vida dels
seus ciutadans perquè una bona indústria es tradueix en més llocs de
treball, més ingressos i, per tant, més serveis.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les Franqueses signa un conveni per al
manteniment de la xarxa de clavegueram

Consorci Besòs Tordera

L’acord amb el Consorci Besòs Tordera també inclou la
redacció d’un Pla Director

El Consorci Besòs Tordera fent tasques de sanejament

L

’Ajuntament ha aprovat un nou conveni de cooperació amb
el Consorci Besòs Tordera per a un servei de manteniment
i neteja de la xarxa de clavegueram de tot el municipi. La
proposta de conveni té una durada de 5 anys, fins al 31 de
desembre de 2021, amb la possibilitat d’establir pròrrogues.
Fins a l’actualitat, el consistori ha realitzat un manteniment
correctiu de la xarxa de clavegueram amb intervencions concretes
no programades quan es realitzaven embussos i/o obstruccions
dels col·lectors municipals per les escomeses particulars de les
edificacions. Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament
aposta per un manteniment preventiu que permeti gestionar els
actius de la xarxa de clavegueram en el temps de manera més
econòmica, i aconseguir una evacuació correcta de les aigües
residuals que asseguri el compliment de les tasques higièniques,
antiinundacions i ambientals del sistema. En definitiva, un servei
de qualitat per als ciutadans.

Els treballs de camp que es contemplen al conveni són
els següents: inspecció prèvia de l’estat de la xarxa, neteja
preventiva d’aquesta, neteja preventiva d’embornals i reixes,
neteges correctives, manteniment d’EDAR/s i dipòsits anti DSU,
manteniment d’equips electromecànics, inspeccions amb càmera
de CTTV i diagnosi d’incidències. El conveni inclou alhora, la
definició d’un programa de reposicions de pous, tapes, etc.
L’Ajuntament també ha encarregat al Consorci Besòs Tordera,
la redacció del Pla Director que permetrà realitzar un diagnosi de
la situació actual de la xarxa de clavegueram del municipi, definir
les grans línies d’actuació i els objectius, prioritats i terminis a
assolir. Gràcies a la gestió global del consistori, el Consorci ha
ofert una bonificació del 50% en l’elaboració i execució del Pla
Director, passant d’una despesa de 109.209,76 euros a un cost final
de 54.604,88 euros.
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[ actualitat ]
L’Ajuntament tanca el pressupost de 2016
amb un superàvit de 5 milions d’euros

E

l pressupost de l’exercici 2016 de l’Ajuntament, el Patronat
Municipal d’Esports i el Patronat Municipal de Cultura s’ha
tancat amb un superàvit pressupostari positiu de 4.872.229,35
euros i un romanent de tresoreria de 5.372.133,92 euros.
Aquestes dades són fruit d’una evolució molt positiva en els ingressos
i una contenció en les despeses.
Pressupost

Romanent

4.861.014,73 €

5.025.657,29 €

Patronat Municipal d’Esports

-12.215,78 €

61.911,61 €

Patronat Municipal de Cultura

23.430,40 €

284.565,02 €

4.872.229,35 €

5.372.133,92 €

Ajuntament

TOTAL

El conjunt de despeses corrents de 2016 relatives a benestar
comunitari (clavegueram, gestió de residus, neteja viària i enllumenat
públic), assistència social primària, foment de l’ocupació i sanitat

s’han incrementat un 17% respecte al 2015.
S’ha de destacar també la reducció d’endeutament financer que
ha fet l’Ajuntament en els darrers anys, passant d’una ràtio deute/
ingressos ordinaris del 92% en l’exercici 2012, a una ràtio del 51%
a final de l’exercici de 2016. Igualment és remarcable el període de
pagament de la corporació als seus proveïdors, que s’ha situat en una
mitjana de 38 dies des de la recepció de la factura, molt per sota dels
60 dies que recomana l’administració. Cal dir que d’aquest resultat
positiu de l’exercici 2016, el govern municipal portarà a aprovació
en el Ple del mes de juny, la proposta d’aplicar una part d’aquest a
l’amortització anticipada de deute bancari i a la realització d’inversions
sostenibles, a executar durant aquest 2017. L’evolució positiva dels
ingressos dels darrers exercicis ha permès l’establiment per aquest
exercici 2017 de la tarifació social, el que comporta que les persones
amb més dificultats econòmiques tinguin un descompte de fins al 60%,
en els principals serveis municipals (llars d’infants, serveis esportius,
escola de música...) així com l’aprovació de subvencions per fer front a
l’IBI per a aquelles famílies amb més dificultats.

En marxa el registre de parelles de fet
comú per a tot Catalunya

L

Parella de fet al Registre Municipal
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es parelles estables de les Franqueses del Vallès ja poden
inscriure’s en el Registre creat pel Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’ordre JUS/44/2017k
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
31 de març de 2017.
Atesa l’entrada en funcionament d’aquest nou registre, el Ple
Municipal del mes d’abril, va aprovar la supressió del Registre
Municipal d’unions estables de parelles de les Franqueses, que
romandrà actiu només per tramitar sol·licituds de certificats de
l’històric i baixes de les unions inscrites.
Aquest nou registre facilita la inscripció de parelles i l’obtenció de
certificats. Amb un registre únic és impossible, per exemple, que una
persona s’inscrigui dues vegades amb parelles diferents sense que
s’hagi desfet la primera relació. Les parelles de fet que hagin realitzat la
seva inscripció al Registre Municipal de les Franqueses, entre el gener
de 2004 i el març de 2017, poden continuar inscrites i obtenir certificats
històrics, però també tindran la opció, si ho desitgen, d’inscriure’s en
el nou Registre de parelles estables de Catalunya. L’alta al registre és
gratuïta i pot fer-se de manera presencial o telemàtica, només s’ha
d’acomplir i acreditar un dels següents supòsits; que la convivència duri
més de dos anys ininterromputs, que la parella tingui un fill en comú o
que les dues persones hagin formalitzat la relació davant notari.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Comença un procés participatiu per
dissenyar la plaça de l’Esbarjo de Bellavista
L’obra es durà a terme durant el 2018 i preveu transformar un
dels punts cèntrics del barri

La plaça de l’Esbarjo està situada al centre de Bellavista

U

n dels objectius de la segona fase del Pla d’Intervenció Integral és la intervenció a les places en pitjor estat de la zona. La
plaça de l’Esbarjo és un dels espais més cèntrics i neuràlgics
i necessita una renovació integral. Per fer-ho possible, l’Ajuntament ha engegat un procés participatiu per detectar i atendre les
necessitats dels veïns i veïnes.

El procés consta de diferents fases: una primera inicial de consens
i informació sobre el procés. La segona fase consisteix en la realització d’una diagnosi de l’estat actual de la plaça, en la qual es demanarà la participació dels veïns i veïnes de Bellavista intentant arribar a
diferents col·lectius del barri com són la gent gran, els joves, infants,
comerços, etc. Aquesta fase també consta d’una enquesta realitzada a
la pròpia plaça. La tercera fase és la de disseny de la nova plaça a partir dels tallers participatius. Posteriorment es procedirà a la selecció
de la proposta final a partir d’una votació ciutadana. Finalment es realitzarà el retorn dels resultats a tots els participants en el procés.
L’Ajuntament, mitjançant l’àrea de Participació i Relacions
Ciutadanes, considera que els processos de participació són un
mecanisme imprescindible per construir espais adients a la zona
on s’ubiquen. Ningú millor que els veïns saben les necessitats del
territori. El resultat del treball que es faci en els propers mesos
serà vinculant. L’Ajuntament es comprometrà a respectar el resultat
obtingut amb les opinions dels ciutadans participants, que estaran
acompanyats també d’experts com arquitectes que permetran
dissenyar una plaça adient per l’espai. Podreu trobar més informació
del procés al web www.lesfranqueses.cat.

Les Franqueses projecta una nova
residència i centre de dia per a gent gran

L

a població més gran de les Franqueses també ha augmentat
en els últims anys i, actualment, el municipi només
disposa d’una residència concertada –la Residència Les
Franqueses- i un centre de dia, ubicats al nucli de Corró
d’Avall. És per això que un dels projectes cabdals de l’Ajuntament
és la construcció d’una nova residència i centre de dia per a la
gent gran que permeti oferir més places d’aquests serveis.
Està previst que la futura residència, també integrarà una
part destinada a centre de dia finançat parcialment pel Pla de
Barris, es construeixi en un sòl qualificat d’equipament públic,

a la parcel·la situada al carrer del Terme, 15 (a Bellavista). El
sòl és totalment edificable i, segons la darrera modificació
puntual al Pla General, consta d’uns 5.366,27 m2 edificables.
L’Ajuntament està a l’espera que la Generalitat concreti el
percentatge de places concertades amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies. Quan es pugui determinar el
nombre de places totals a oferir, es preveu treure a licitació la
construcció i gestió d’aquest servei.
La residència també integrarà una part destinada a centre
de dia, finançat parcialment pel Pla de Barris.

7

[ actualitat ]
L’Escola Camins celebra 10 anys

Una de les activitats artístiques de l’Escola Camins

A

quest ha estat el desè curs que l’Escola Camins obre les
portes. L’exitós projecte educatiu de l’escola l’ha convertida
en un referent a la comarca. Des del carrer de Rafael Alberti
número 4, a Corró d’Avall, l’Escola Camins acull més de 480
infants de les Franqueses i d’arreu de la comarca. Aquest 2 de juny, el
centre celebra el seu desè aniversari amb una festa i un espectacle en
què participen tots els alumnes.
En paraules de la directora del centre, Núria Marín, el que fa
singular aquesta escola és “la mirada que tenim cap a l’infant així

com tot el que els hi posem a l’abast perquè construeixin els seus
aprenentatges focalitzant el nostre treball a partir de les arts. L’art
permet que, amb diferents llenguatges, cadascú s’expressi de la
manera que li és més propera”. Les arts són l’eix vertebrador del
projecte educatiu de Camins. S’hi treballa els desenvolupament de
la creativitat i l’experimentació com a font d’aprenentatge. El centre
també entén la relació família-escola com un eix bàsic de la pràctica
quotidiana. “D’aquests 10 anys en destacaria la implicació de tota
la comunitat educativa per tal de fer realitat un somni. En aquest
recorregut també cal destacar que la inquietud que va generar el
projecte educatiu inicialment s’ha anat transformant en confiança fins
al punt que alguns aspectes fins hi tot han traspuat a altres centres”,
afirma la directora.
L’escola veu l’evolució de l’alumnat com a satisfactòria. “Els infants
creixen amb els valors que pensem que ha de tenir la societat del
futur”, diu Marín. La finalitat de Camins és treure el millor de cadascú
a través de la coeducació, la convivència, la inclusió i l’atenció a la
diversitat. És per això que el projecte del centre té els clars propòsits
d’afavorir la construcció de la pròpia identitat; de mantenir la il·lusió i
millorar la capacitat de descobrir el que els infants tenen de manera
innata; millorar els resultats acadèmics desenvolupant competències
de manera integral, despertant i potenciant les facultats individuals
de l’alumnat servint-se de les arts; i potenciar la relació positiva amb
les altres persones, amb esperit crític, així com l’acció solidària.

Un any de Patis Oberts a l’Escola Colors

A

mb la voluntat de promoure la cultura del lleure i
l’optimització dels espais públics de convivència, ara fa un
any que l’àrea d’Educació i el Pla de Barris de Bellavista van
engegar el Projecte Patis Oberts que obre a la ciutadania
les instal·lacions exteriors a l’Escola Colors. Aquesta escola de
Bellavista es va sumar al projecte, que ja estava en funcionament a
l’Escola Joan Sanpera i Torras. La iniciativa facilita espais segurs i
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adequats per poder jugar o fer esport en horaris extraescolars.
El calendari i horari d’obertura canvia segons el període. D’abril
a setembre, els patis obren dissabte, diumenge i festius de 9 a 13 h
i de 16 a 20 h, i tot el mes d’agost, de 9 a 20 h (del 24 de juny fins
l’11 de setembre, de 16 a 20 h). A l’entrada dels patis hi consten les
normes d’ús a fi de ser respectuosos amb l’espai i practicar una
bona convivència.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Alumnes de l’Escola Bellavista-Joan Camps
guanyen el Premi Pilarín Bayés 2017

E

ls alumnes de 1r de primària de l’Escola
Bellavista-Joan Camps reben un premi
pel conte ‘Una recerca i una troballa
inesperada’, signat amb el pseudònim Les
àguiles. Coincidint amb la Diada de Sant Jordi es
Podreu llegir
va fer públic el veredicte del catorzè Premi Pilarín
el conte
Bayés 2017 de contes. A banda de l’escola de les
escanejant
Franqueses, en la categoria de Cicle Inicial també
aquest codi QR
han estat premiats infants de Tarragona, Vallirana,
Sabadell i Barcelona.
Els contes s’han editat en un volum il·lustrat per Pilarín Bayés,
i totes les escoles guanyadores han rebut un exemplar del llibre per a
cada alumne de la classe guanyadora i un lot de llibres de l’Editorial
Mediterrània.

El grup d’alumnes guanyador del Premi Pilarín Bayés

El Servei de Suport, Assessorament i
Mediació s’obre a tot el municipi
Està dirigit a la resolució de conflictes a les comunitats de
veïns i en temes de veïnatge

V

iure en comunitat vol dir compartir espais i algunes vegades sorgeixen conflictes. Per a resoldre aquestes situacions
l’any 2014 es va posar en marxa el Servei de Suport, Assessorament i Mediació a les comunitats de veïns i en temes de
veïnatges. El projecte va començar com a prova pilot a Bellavista,
que és on s’apleguen més comunitats de veïns, però les peticions a
altres zones han motivat l’obertura del servei per a tots els pobles
que formen part del municipi. Una iniciativa que s’ha pogut dur a terme també per la col·laboració de la Diputació de Barcelona mitjançant un conveni de suport al servei. A partir d’ara es pot beneficiar
del Servei de Mediació, Assessorament i Mediació qualsevol persona que visqui a les Franqueses del Vallès. Els temes a tractar són
els relacionats amb la convivència com ara impagaments, sorolls o
desavinences. Els objectius d’aquest projecte són els següents:
• Afavorir l’autonomia del 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, 9 a 13 h.

9

[ Les Franqueses en imatges ]
2

3

RFEA

1

4
5
1. Festes Laurona va celebrar els seus 10
anys d’entitat
Simón Martinez

2. L’atleta Anna Riera, campiona absoluta
al Campionat d’Espanya celebrat a
Vecindario (Gran Canària)
3. La IV Diada dels Guillots i Suats,
celebrada al parc del Mirador
4. La nau que estrena l’empresa
Valoritzacions Vilar Guillén al Polígon de
Llerona

6

5. Minerva Martínez Maya, campiona de
Muay Thai
6. L’empresa de canyetes comestibles
Sorbos, de les Franqueses, guanya el
Premi Innovem

7

7. L’Escola Joan Sanpera i l’Escola
Bellavista-Joan Camps estrenen
rocòdroms
8. Let’s clean Up Europe, al riu Congost a
les Franqueses
9. Ivan Mateo, membre del Club Canicross
Les Franqueses, guanya el Campionat del
Món de Pastors Belga
8

10

9

28a Fira de Sant Ponç

15a Caminada Popular
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5è : ESTEM A LA VORA D’UNA CENTRAL NUCLEAR
A l’Escola Colors els alumnes de 5è ens hem plantejat un problema
hipotètic, la creació de una central nuclear a la vora del nostre
municipi i quines conseqüències tindria aquest fet. Hem llegit i
aprés moltes coses sobre l’energia nuclear, hem buscat informació
a Internet i hem reflexionat en petit i gran grup sobre aquest
tema, ara coneixem que l’energia nuclear s’obté de l’alliberament
d’energia emmagatzemada en els nuclis de certs àtoms, com els
d’alguns isòtops de d’urani. També sabem ara que a les centrals
nuclears es produeixen residus radioactius que són molt perillosos
i es mantenen actius durant molts anys. Hem conegut el cas dels
treballadors de Txernòbil i hem quedat molt afectats.
Causes
Ens hem imaginat que es construeixi una central nuclear a prop
del nostre barri de Bellavista. Els tipus de residus radioactius més
importants serien:
· Les barres de combustió d’urani, que contenen el residu més
perillós, anomenat residu d’alt nivell.
· El final d’una central nuclear, on el nucli del reactor nuclear és tan
altament radioactiu i no es pot desmuntar.
· La roba dels treballadors que manipulen material radioactiu
passa a ser un residu més.
Sabent això, ens hem plantejat un accident semblant al que va
passar a Txernòbil.
Efectes
La principal preocupació sobre el tema de la energia nuclear és
la protecció de la població i el medi ambient del contacte amb
quantitats perjudicials de radioactivitat.
El perill més gran que podríem patir és el de la possibilitat d’un
accident en aquesta central nuclear propera.
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Si una persona s’exposa a un nivell elevat de radiació pot patir
la malaltia de la radiació. Els símptomes principals són vòmits,
pèrdues dels cabells i hemorràgies i pot arribar a produir la
mort. A més, es produeixen tumors malignes, úlceres d’estómac,
perforacions d’intestí i malformacions en els fetus de les dones
embarassades que han estat exposades a la radiació.
Si hagués aquest accident, moririen moltes persones i moltes
quedarien afectades amb càncers a diferents òrgans i leucèmies,
els danys podrien passar també als fills.
Solucions
1. Tancar immediatament totes les centrals nuclears de fissió
i potenciar les energies sostenibles (solar, eòlica, hídrica,
geotèrmica, etc).
2. Fer un pacte de països per desmantellar tot l’armament nuclear
existent.
3. Investigar noves formes de medicina que no utilitzin material
radioactiu.
4. Tancar paulatinament les centrals nuclears de fissió a mida que
es van creant centrals d’energies sostenibles.
5. Fer un pacte de països que prohibeixi les probes d’armament
nuclear.
6. Potenciar les investigacions d’energia nuclear de fusió. Dona
encara més energia que la energia nuclear de fissió, no treballa amb
productes radioactius i el material de rebuig no és contaminant.
7. Enviar a la Lluna totes les deixalles radioactives
Probabilitat de contaminació radioactiva a les Franqueses del
Vallès: Poc probable

[ singulars locals ]
“Per mi ser a Marata i no formar part de la gent no
tindria cap mena de sentit”
Vostè aquí ha estat un actiu cultural i polític. Ha anat més enllà de la
tasca de mossèn, oi?
Jo he anat més enllà o els altres queden curts? Jo m’he col·locat en el
lloc on em tocava. He estat present en tot el que ha viscut el poble. He
tingut relació amb tothom: creients, no creients, practicants, no practicants. Per mi ser a Marata i no formar part de la gent no tindria cap
mena de sentit. Ser-hi com un estrany no té sentit.

JOSEP CARDÚS (Terrassa, 1930) és mossèn a Marata, des de
1957, i a Corró d’Amunt, des de 1986. A banda de la seva vessant
religiosa, Cardús ha esdevingut un activista cultural i polític.

Com ha vist canviar Marata des que va arribar?
Molt, moltíssim. Les cases s’han anat modernitzant, però la gent en
comptes de vendre els terrenys, que han rebut moltes propostes per
urbanitzar, s’hi han quedat perquè s’ho estimen.
Vostè diu que la gent ha valorat el que té. Marata és un lloc singular,
per què creu que els veïns d’aquí tenen una identitat tan marcada?
Perquè a nivell global la gent fa pinya. El Centre Cultural també ha ajudat molt. Es va somiar acabada la Festa Major del 58. La Festa Major
es feia en un envelat que es muntava per tres dies. El pagaven entre
els veïns i l’envelat marxava i aquí no en quedava res. Aleshores van
començar a pensar a fer un local. S’hi van engrescar i algú va dir que si
es feia un local hi posaria el terreny.
Treballen de manera autònoma?
Sí, sí! Hi havia gent que no entenia què es faria al local, però tot ha anat
agafant vida. Ha estat un element que ha ajuntat la gent. Ja hi havia
precedents perquè aquí ja hi havia una comissió de camins, es feien
grups amb representants de cada zona de Marata. Això ja va ser molt
important.
Vostè es considera un mossèn singular? Ha estat un mossèn combatiu, lluitador...
A la primera Festa Major que vaig ser aquí, que era al 58, cada veí pagava per tenir l’envelat. I jo vaig preguntar què havia de pagar i em van
dir: no, no, res! I jo vaig dir: home, que no sóc del poble jo? I ja està. Això
va ser tot un esdeveniment, que el mossèn també pagués la seva part
per l’envelat.
Per què en un lloc amb tanta identitat no ha de ser fàcil entrar dins el
cercle, no?
No és gens fàcil. Ho he aconseguit sense proposar-m’ho. Qualsevol
persona que vingui i es posi en contacte amb la gent, s’hi trobarà.

Vostè l’any 1999 va incloure dins del full dominical un escrit del Front
d’Acció Rural. Què el porta a fer-ho?
No vaig ser l’únic que vaig rebre per correu, sense remitent, un text.
El vam llegir i vaig pensar: per què no fer-ho arribar a la gent? Això va
ser així. El que passa és que es va interpretar com si aquí hi hagués una
organització clandestina perillosa. A mi la Guàrdia Civil em va venir a
veure dues vegades perquè em van denunciar. Tot va quedar en res. Jo
volia tenir la gent informada, que prenguin consciència de les coses. Si
la gent no té informació la pots fer anar com vulguis
Vostè també ha fet de gestor cultural amb els concerts de Marata, per
exemple. Com va començar aquest projecte?
A principis dels anys 60 vam tenir l’oportunitat de tenir un orgue petit de
Manuel Blancafort. El teníem perquè hi havia organista, el Josep Maria Arrizabalaga. El Manuel Blancafort em va dir que la Universitat de
Barcelona li demanava un orgue com aquest i em va proposar vendre
aquest i fer-nos-en un altre. Amb el nou instrument vam fer un concert
amb l’Arrizabalaga. Ens vam trobar que la gent no sabia ni què era un
orgue perquè l’any 36 els van cremar. Acabada la guerra es va considerar que hi havia altres prioritats i vam passar molts anys que no hi
havia ni orgues ni campanes. A partir d’aquí comencem els cicles de
concerts.
Marata també és reivindicativa...
Sí, sí. La primera mobilització va ser per una zona per a caravanes que
volien habilitar aquí. Vam fer una recollida de signatures, vam anar a
l’Ajuntament, es van fer reunions... I finalment no es va fer. Ens deien
que comprarien productes de quilòmetre 0 i sabíem que comprarien on
voldrien. En canvi, quan els pagesos escampessin fems ens portarien
problemes. Després va venir la lluita contra el pas del gas, que ve de la
Roca i va cap a Vic. Era un projecte per transportar gas i vam demanar
que es fes a certa profunditat per no malmetre els camps. Va ser una
lluita molt dura, que també es va guanyar. L’oposició al Quart Cinturó ha
estat un altre dels temes que s’han batallat des de Marata.
Com és una missa de mossèn Cardús?
Com a tot arreu. La gent sap que té la llibertat d’anar o no anar a missa,
o anar a missa a un altre lloc. A mi m’explicaven que a altres llocs hi
havia un rector que esperava a començar les misses perquè no havien
arribat els de tal casa... Això per mi és pressió o xantatge. Passaven llista i això no se m’ha acudit mai. Si la persona ve perquè jo la vegi, millor
que es quedi a casa. Em penso que això ho tenen ben clar.
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[ agenda ]
01 dijous

Torneig de Futbol Base – Categoria Aleví 2005
9-14 h Zona Esportiva de Llerona
Org. Club Esportiu Llerona

Teatre: El rei que no reia, d’alumnes de 3r A i B
de l’Escola Guerau de Liost
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Escola Guerau de Liost

Torneig d’Handbol Base. Competició escolar
9-14 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
Org. Associació Esportiva Handbol Les
Franqueses

Espai Zero: Intercanvi de música. Activitat lliure
per a joves de fins a 30 anys
18 h Centre Cultural de Bellavista
La ruta d’en Moustafa. From Alepo to Catalonia,
a live journey. Xerrada amb el testimoni d’en
Moustafa Alkatib, refugiat sirià
19 h Can Font-Centre d’Art i Noves Tecnologies
Org. Little English amb la col·l. de l’Ajuntament de
les Franqueses

Inauguració de l’exposició col·lectiva
“Testimonis”. Recull de l’obra de 25 artistes que
han estat pioners en l’art contemporani (Tàpies,
Chillida, Brossa, etc.)
20.30 h Galeria Artemisia
Org. Ajuntament de les Franqueses i Artemisia,
Art & Tendències

02 divendres

Cicle Musical Encicla’t, amb la Coral Antics
Escolans de Montserrat. Concert dirigit per Guifrè
Canadell. Aportació de 5 euros
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals, en
col·l. amb la Parròquia de Santa Maria de Llerona

JORNAD A DE

SALUT I
ALIMENTACIÓ

2a Cursa Escola Colors, al parc del Mirador.
Cursa oberta a tota la comunitat. Categories
infantil, juvenil i sènior. Botifarrada amb venda
anticipada de tiquet (del 15 al 26 de maig, de 16.15
a 16.45 h, a la sala de l’AMPA de l’Escola Colors).
Dorsal: 3 euros, botifarra: 3 euros
9.30 h Recollida de dorsals
10 h Inici de la cursa
Org. AMPA Escola Colors

03 dissabte
Torneig de Futbol Base – Categoria Aleví 2006
9-14 h Zona Esportiva de Llerona
Org. Club Esportiu Llerona

JORNADA DE SALUT I ALIMENTACIÓ
Trobada científica
9-13.45 h Can Ribas-Centre de Recursos Agraris
Concurs d’alimentació “Petits xefs”, per a infants
de 1r i 2n de primària de les escoles municipals
10-12 h Plaça de l’Espolsada
Xerrades d’alimentació i nutrició
17-20 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Tota la informació a www.lesfranqueses.cat
Col·l. Equip d’Atenció Primària Granollers Nord
de l’ICS, Diputació de Barcelona, Hospital General
de Granollers, L’Acadèmia i Sorea. Suport de
Caprabo.
Teatre: El rei que no reia, d’alumnes de 3r A i B de
l’Escola Guerau de Liost
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Escola Guerau de Liost
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Presentació de l’Associació Growing. Obert a
tothom
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Associació Growing
Teatre: Trampa mortal , de Toc Toc Teatre
Laurona. Història d’Alfons Bellcaire, escriptor
d’obres de suspens. Entrada: 6 euros
21 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Org. Toc Toc Teatre Laurona

04 diumenge
Sortida de natura. Del Torrent de la Cabana
(Campdevànol)
8 h Sortida des de Can Ganduxer amb cotxes
particulars. Tornada cap a les 14 h. Distància de
8 km i desnivell de 220 m. Activitat lliure, guiada
per Agustí Martínez.
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Concert coral a càrrec de la Coral del Casal de Gent
Gran Nova Lloreda de Badalona, Casal Arraona, els
Merinals de Sabadell, Coral Rosa de Bardissa de
Canovelles i Coral de Gent Gran Les Franqueses
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista

05 dilluns
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona

06 dimarts
Espai Zero: Preparem la Festa Jove. Activitat
lliure per a joves de fins a 30 anys
18 h Centre Cultural de Bellavista

“Al juny,
el fred s’esmuny”

13 dimarts

Hora del conte per a nadons: El peix Koi, a càrrec
de Mónica Risi. Cloenda festiva de l’Hora del conte
nadons (conte recomanat a infants de 18 a 36
mesos). S’acompanyarà de màgia, peixos voladors
i bombolles gegants
17.30 h Plaça del Centre Cultural Can Ganduxer

Espai Zero: Preparem la Festa Jove. Activitat
lliure per a joves de fins a 30 anys
18 h Centre Cultural de Bellavista

08 dijous

15 dijous

Espai Zero: Preparem la Festa Jove. Activitat
lliure per a joves de fins a 30 anys
18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Preparem la Festa Jove. Activitat
lliure per a joves de fins a 30 anys
18 h Centre Cultural de Bellavista

09 divendres
Espai Zero: Tarda de joves amb Guillots i Suats.
Activitat lliure per a joves de fins a 30 anys
18 h Centre Cultural de Bellavista

10 dissabte
Cloenda Programa de Marxa Nòrdica.
Masterclass d’estiraments i recorregut de marxa
nòrdica de 10 km
9-14 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Excursió familiar dels casals infantils
municipals al Corredor (Llinars). Inscripció
oberta: 5 euros els inscrits, 10 euros els no
inscrits. Informació: 938 405 781
9-17 h Des del Centre Cultural de Bellavista i
Centre Cultural Can Ganduxer

Conferència: “Mercat de l’art i globalització”,
amb Joan Gil, membre de l’Associació
Internacional de Crítics d’Art. Entrada lliure. Es
prega confirmació d’assistència a 617 231 023 o
info@artemisiacultura.com
18.30 h Galeria Artemisia
Org. Artemisia, Art & Tendències
Introducció a la meteorologia de muntanya:
calorades i tempestes d’estiu. Xerrada a càrrec
de Ramon Pascual, físic i meteoròleg, cap del
Grup de Predicció i Vigilància de l’AEMET a
Catalunya. Activitat lliure
19 h Sala Joan Vallicrosa de la Parròquia de Santa
Maria de Llerona
Org. Grup de Muntanya de la Parròquia de Santa
Maria de Llerona

Diada del Joc i de l’Esport – Cloenda de les
Activitats Esportives del Patronat Municipal
d’Esports
9-14 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

18 diumenge

16 divendres
Cursa de Fons de Bellavista i I Marxa Nòrdica
Bellavista. Marxa de 10 km i 5 km. Preu: 11 euros.
Tota la informació a www.cursabellavista.com
8.30 h Sortida de la marxa nòrdica des de la plaça
Major de Bellavista
9 h Sortida de la cursa de fons des de la plaça
Major de Bellavista
Org. Associació Esportiva Grup Fondistes de
Bellavista

11 diumenge
Sortida Cultural: Sitges i el Modernisme.
Inscripcions prèvies a la Biblioteca Municipal
Matí
51è Homenatge a la Vellesa de Corró d’Avall
12 h Missa solemne, amb acompanyament d’orgue
i cants litúrgics, a l’Església de Santa Eulàlia de
Corró d’Avall
14 h Dinar de germanor a l’Hotel Ciutat de
Granollers
Col·l. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

17 dissabte

Festa Jove d’Estiu. Festa holi, jocs, música... amb
el Centre Municipal de Joves
17.30 h Plaça de Can Ganduxer

Corpus Corró d’Avall
9-14 h Catifes de flors i serradures a l’avinguda de
Santa Eulàlia
18 h Missa solemne a l’Església de Sta. Eulàlia i
processó pels carrers del voltant
Org. Agrupació Santa Eulàlia de Corró d’Avall
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[ agenda ]
Revetlla de Sant Joan a La Cívica. Entrepà de
botifarra, beguda i coca, per 6 euros
20 h Nau de Can Ganduxer
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

25 diumenge
Cicle Musical Encicla’t: “Les Bruixes canten”, amb
Cor Plèiade dirigit per Júlia Sesè. Aportació de 5 €
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
amb col·l. de la Parròquia de Sta. Maria de Llerona
Corpus Corró d’Amunt
9 h Confecció de catifes amb flors naturals del
poble
12.30 h Missa a l’Església de Sant Mamet de
Corró d’Amunt
Org. Catifaires de Corró d’Amunt i Parròquia de
Sant Mamet de Corró d’Amunt
Celebració de confirmacions a l’Església de Sant
Francesc d’Assís de Bellavista
11 h Missa
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

21 dimecres
Concert de fi de curs dels alumnes de l’EMM
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

27 dimarts
Espai Zero: Jocs d’aigua. Activitat lliure per a
joves de fins a 30 anys
18 h Centre Cultural de Bellavista

29 dijous
Espai Zero: Jocs d’aigua. Activitat lliure per a
joves de fins a 30 anys
18 h Centre Cultural de Bellavista

23 divendres
Espai Zero: Matí de jocs. Activitat lliure per a joves
de fins a 30 anys
10-12.30 h Centre Cultural de Bellavista
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Festa dels socis 2017. Berenar-sopar i ball amb
el grup Esquitx
20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt
CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Dg. 4, 11 i 18 de juny
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

ACTIVITATS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-i-de-lleure
CASAL INFANTIL MUNICIPAL
De setembre a juny (infants de 3 a 11 anys).
Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses,
cançons, xanques, excursions, festes populars,
convivència, etc.
Ds. de 16.30 a 18.30 h, al Centre Cultural de
Bellavista (938 405 781) i al Centre Cultural
Can Ganduxer (938 466 506)
Diari de dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h, al Centre
Cultural de Bellavista (938 405 781) i al Centre
Cultural Can Ganduxer (938 466 506)
casalsinfantils@lesfranqueses.cat

Ple ordinari municipal
20 h Sala de plens

30 divendres

Recepció de la Flama del Canigó. La flama
arribarà des de la Garriga i, a les Franqueses, el
Club Atlètic Granollers prendrà el relleu per durla a Granollers. Una torxa de “La Cívica” també
s’encendrà amb la flama per encendre la foguera
de la revetlla de Can Ganduxer. L’acte estarà
acompanyat pels Diables Els Encendraires
18.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Òmnium Cultural amb la col·l. Diables Els
Encendraires

[JULIOL] 01 dissabte

Concert d’havaneres amb el grup Ultramar. Es
lliuraran els diplomes dels tallers de memòria i
informàtica a la gent gran i s’oferirà rom cremat
18 h Envelat de Llerona

HORARI EXTRAORDINARI SALA D’ESTUDI DE
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 13 de maig al 18 de juny
Matins, de 10 a 13.45 h dimarts, dimecres,
dissabte i diumenge
Tardes, de 16 a 21.45 h de dilluns a diumenge
Els diumenges, festius i les tardes dels
dissabtes: entrada per la cafeteria del Centre
Cultural (carrer Navarra)

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
De setembre a juny (a partir de 12 anys)
Sala d’estudi (a partir de els 17.30 h). Un espai
on els joves poden fer treballs en grup, deures,
estudiar...
Activitats del centre (de 18.30 a 20.30 h).
Tallers, jocs, sortides, festes, 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)

“Amb
“Setembre
poc o molt
fruiter,
gra,
pel junyalegre
has dei fester”
segar”

ACTIVITATS ENEI
• Espai familiar d’anglès en família. Tallers
d’anglès en família per aprendre llengua a
patir del joc, l’art i l’experiència vivencial
en grup.
Dl. de 17 a 18.15 h, dm. i dc. de 17.30 a
18.45 h, al gimnàs de l’Escola BellavistaJoan Camps
• Biodansa. Trobada afectiva entre pares i
fills de 3 a 6 anys a través de la música, el
moviment, i les emocions.
Dc. de 17.30 a 18.30 h, al Centre Cultural
de Bellavista

COLÒNIES D’AGOST
del 31 de juliol al 4 d’agost
A la casa de colònies La Traüna, a Fogas de
Montclús
Per a infants nascuts entre el 2005 i el 2011
Preu: 150 euros. Informació i inscripcions:
de dilluns a dimecres, de 16.30 a 18.30 h, a
l’Esplai Espírall, o per correu electrònic, a
associacio.espirall@gmail.com, o per telèfon al
636 642 224
Org. Associació Educativa Espírall

CURSOS I TALLERS

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS
Tallers monogràfics oberts a tota la població
Dm. 6 de juny
de 10 a 12 h, Taller de cinema
De 17.30 a 19.30 h, Taller de creació literària
Dc. 7 de juny
de 10 a 11.30 h, Taller de relaxació
de 17.30 a 18.30 h, Taller de conta-contes
Dj. 8 de juny
de 10 a 12 h, Taller de manualitats i tecnologia
Al CFA (carrer Rosselló, 37). Inscripcions
gratuïtes al 938 402 653
Més informació a www.cfabellavista.org
Org. Centre de Formació d’Adults

www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

• Cercle de famílies conscients, amb
la psicòloga i mare Neus Estrada.
Un espai on donar perspectiva i eines
d’autoconeixement per sentir-nos amb
una guia interna més sòlida en el camí de
creixement com a mares, pares i famílies.
Ds. 3 de juny, de 10 a 13.30 h, sessió ‘Els
mies de l’educació actual. Com construïm
l’educació dels nostres fills/es’. Al Centre
Cultural de Bellavista
• Trobades, xerrades i activitats familiars.
Adreçat a famílies amb infants de 0 a 6
anys i dones embarassades.
Dj. 1 de juny, de 17.30 a 19 h, al gimnàs de
l’Escola Bellavista-Joan Camps.
Xerrada externa Com fer plastilina
casolana amb ingredients del nostre rebost
Dj. 8 de juny, de 17.30 a 19 h, al gimnàs de
l’Escola Bellavista-Joan Camps. Xerrada
externa i familiar: Llenguatge de signes per
a nadons, a càrrec de Mònica Piferrer.
Dj. 8 de juny, matí, Sortida familiar: visita
al Parc de Bombers de Granollers. Cal
inscripció prèvia
Dj. 15 de juny, de 17.30 a 19 h, al gimnàs de
l’Escola Bellavista-Joan Camps. Sortida
familiar al circuit de Cal Gavatx
• Ioga amb embarassades. Un espai
de connexió amb tu i el teu nadó. Viu
l’embaràs de forma confiada, plena i
conscient.
Dv. de 17 a 18.15 h, al Centre Cultural de
Bellavista
Informació i inscripcions:
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Org. Espai Nadó-Espai Infant

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
A les Antigues Escoles
• Curs de cant coral
Dm., de 20.30 a 22 h, amb Marc Tost
(637 908 597)
• Curs de costura per a tots els nivells
Dv., de 17 a 19 h, amb Maria Rodríguez
(662 055 360)
• Curs de pintura
Dl. i dj., de 17 a 19 h, amb Elisa Martínez
(637 714 344)
• Curs de Tai-Txi
Dm., de 19 a 20 h, amb Marc Ricart
(638 05 69 83)
Més informació a veinscorro@gmail.com
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

CURSOS DE 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 21.30 a 23 h
• Taller de costura. Vine a cosir, en sàpigues o
no, n’aprendràs.
Dc. de 17.30 a 19.30 h
A la Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: info@lacivica.com. Whatsapp 600
505 849
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CURS DE SARDANES

Activitat gratuïta de tres nivells: principiants,
manteniment i repartiment.
Dj. 1, 8 i 15 de juny, de 17.30 a 18.30 h Casal
Cultural de Corró d’Avall
Dv. 2, 9 i 16 de juny, de 17.30 a 18.30 h Centre
Cultural de Bellavista
Org. Sardanistes Franquesins

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

Prohibit fer
foc al bosc
Del 15 de març al 15
d’octubre no es pot fer foc
en els terrenys forestals.
Poden solicitar-se
autoritzacions
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[ grups polítics ]
Francesc Colomé
President del grup polític municipal PDeCAT - Demòcrates
PARTIT DEMÒCRATA PDECAT I DEMÒCRATES DE CATALUNYA DC hem signat el manifest del pacte nacional pel referendum i és bo recordar
el que es sol.licita: “1.- Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir
finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 2.- Reconeixem el Parlament de Catalunya com la
institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a
l’articulació d’aquest Referèndum. 3.- Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels
diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat
espanyol. 4.- Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme
fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb
el vot. 5.- Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un debat escrupolosament
democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.” El Pacte Nacional ja ha recollit
més de 400.000 adhesions. Encara hi ets a temps si el vols signar... www.pactepelreferendum.cat

Èlia Montagud
Membre d’ILFC i LFI
DIVERSOS MITJANS DE COMUNICACIÓ s’han fet ressó de la sega col·lectiva de l’herba dels marges de la carretera de Cànoves, a la cruïlla amb el
camí de Marata, que una vintena de veïns i veïnes de Marata van fer el primer diumenge de maig. El motiu de dedicar un matí de diumenge a treballar
per a la comunitat no era altre que fer la feina que els responsables no han estat capaços de fer quan tocava: tallar l’herba que en aquest indret
arribava als 2 m, fet que impedia la visibilitat i afegia més inseguretat a una cruïlla ja de per sí perillosa. Ja sabem que la carretera és de titularitat
de la Diputació de Barcelona, però l’Ajuntament té l’obligació de reclamar-li diligència i, en cas de no obtenir resposta, encarregar-se ell mateix (i
cobrar-los la feina, si ho considera oportú). La previsió de segar els vorals dos cop l’any és insuficient, especialment quan la pluja sovinteja o cau
més tardana.
Ara bé, l’herba, que no entén de titularitats, també ha crescut als vorals del camí de Marata, i aquesta via (massa freqüentada, d’altra banda) sí que és
de titularitat municipal, així que ens preguntem, una vegada més, com és que no es fa el manteniment correcte, no només tallar l’herba dels marges
sinó també pintar els senyals horitzontals (els estops i els recordatoris del límit de velocitat a 30 km/h) que estan molt esborrats. Dóna la sensació
que per aquest equip de govern hi ha actuacions de millora de la seguretat viària de primera classe i de segona. Una prova més, que ja passa de
taca d’oli, és la inoperància a l’hora de posar en funcionament uns semàfors que fa mesos que estan instal·lats. D’això, en podem parlar un altre dia.

Jose Antonio Aguilera Galera
Regidor d’Educació del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura
de Progrés [PSC-CP]
EL PSC DE LES FRANQUESES AQUEST MES DE JUNY FARÀ UN ANY QUE ESTÀ AL GOVERN.
Dir-vos que el PSC és clau en totes les grans obres que s’iniciaran aquesta legislatura i que esperem acabar l’any 2019. Estem complint amb
el nostre programa electoral i per això us volem informar dels projectes que realitzarem. En primer lloc a Bellavista, la Construcció d’una
residència d’avis i centre de dia al Carrer Terme amb places públiques. Farem la remodelació del camp de futbol7, s’hi construiran vestidors
nous, i es remodelarà la zona del bar. Farem la connexió de Bellavista amb la zona esportiva Corró d’Avall per a vianants i bicicletes. Iniciarem també un procés participatiu per dissenyar la nova plaça de l’Esbarjo, prioritat clara i que volem consensuar amb tots vosaltres. Hem
de destacar que totes aquestes inversions estan dins del Pla de Barris de Bellavista i són finançades en part per la Generalitat de Catalunya.
Per què fa a Corró d’Avall, hem desencallat el Centre Cultural del carrer Tagamanent i el transformarem en un CAP, una biblioteca i un nou
pavelló. Tancarem definitivament la plaça de l’Espolsada, i farem prioritat invertida a la cruïlla carrer Sant Ponç amb carrer de l’Alba, farem
que els veïns i veïnes, juntament amb els locals comercials participin en aquesta decisió. Continuem treballant per vosaltres veïns i veïnes
de les Franqueses.
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC-AM)
BON JUNY. Unes línies pel jovent. Ara que s’acaba el curs, si teniu inquietuds tant de país com de poble, atanseu-vos a les JERC de les
Franqueses. Podreu participar de la construcció del municipi i la república que volem, i de la feina per aconseguir-ho. Els de la segona i
tercera joventut teniu ERC treballant amb els mateixos objectius. Un agraïment al centenar llarg de persones de totes les edats que vàreu
venir per St. Jordi a fer-vos fotos amb el nostre drac, tot i que els partits del govern no ens van deixar participar de la festa a la Plaça de
l’Espolsada. L’any que ve hi tornarem. Un altre agraïment a tots els veïns i veïnes que des de Mil Pins a Corró d’Amunt han segat els marges
de la carretera al davant de casa seva, i als que van netejar fa uns dies la cruïlla i el camí de Marata. Gràcies a tothom. Per cert, avui 10 de
maig el govern segueix sense convocar la comissió d’entitats i partits per parlar de la seguretat i el futur de la Ctra i el Camí. Fa mesos que
se’ls han acabat les excuses. El Falgar i la Verneda avancen. Sabeu que ERC ha perseverat de fa anys per l’acabament sostenible del parc.
La Verneda comença a tenir l’aparença que volem, amb respecte als arbres existents, poca obra, i els camins justos per córrer o passejar.
Sorea. Com era d’esperar sense resposta del govern municipal als recursos presentats per ERC i d’altres grups. Diuen que ho faran al Ple
de maig. Haurà estat fora de termini. Seguirem endavant, on calgui, per defensar els drets dels franquesins/es que aquesta pròrroga ha
vulnerat. I recordeu, segadors/es: al juny, la falç al puny; i quan toqui el vot del SÍ a l’urna de metacrilat.

Francesc Torné
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)
INVERSIONS INCORRECTES AL SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES
Hem vist últimament com les inversions del servei municipal d’aigües, que estan pagades amb els corresponents rebuts dels abonats a la
xarxa municipal, no s’estan destinant a millorar o reparar la xarxa, sinó a d’altres qüestions.
Aquest fet no és favorable per als abonats i va en contra dels seus interessos perquè les inversions que s’haurien de fer a la xarxa, tal com
indica la normativa vigent, no s’estan duent a terme correctament. Els abonats, doncs, perden part dels seus drets ja que les inversions no
es destinen a millorar el funcionament general del servei públic d’aigua.
Amb estratègies incorrectes no es millorarà el servei general del funcionament de l’aigua potable del municipi, sinó que es perjudicarà a la
majoria en benefici d’una minoria. Creiem que els abonats no han demanat que les inversions es facin d’aquesta manera, és a dir malament,
sinó com cal, per tal que tothom hi surti guanyant amb la millora de la xarxa d’aigua.

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)
CORRUPCIÓN, ESCÁNDALOS Y REALIDADES. Siempre nos ha interesado conocer los temas que preocupan a nuestra sociedad y más que nada, a
nuestra sociedad franquesina. Pues bien, definitivamente uno de estos temas es el de la corrupción. Está junto a otros temas como el paro, la crisis,
la inseguridad, etc. La corrupción es un tema que está de moda. Cada día seguimos en los telediarios historias de corrupción; los mismos medios
audiovisuales reconocen que el tema de la corrupción mantiene a la gente “enganchada” y por consiguiente, a ellos les conviene y les favorece,
porque les da más audiencia. De igual manera, todos nosotros somos gente que nos gusta ver cómo castigan a los criminales, a los corruptos y a la
gente que, de alguna manera, haya quebrantado las leyes de nuestra sociedad. Pero en realidad, la corrupción envuelve un concepto muy amplio y es
proporcional al mal que produce; tiene múltiples manifestaciones y no solo aqueja a nuestra sociedad, sino que también a gran parte de otros países,
de un modo u otro. Y en nuestro caso, somos valientes al reconocer que en nuestro partido se han venido destapando casos de corrupción, al igual
que en otros partidos. Esperamos sinceramente que quien quebranta la ley, sea de nuestro partido o no, sea castigado por lo mismo. Pero aparte de
todo esto, lo que más nos llama la atención es el porqué una persona que está económicamente bien, tenga que incurrir en algún caso de corrupción.
Es la ambición la que rompe el saco? Nunca se está satisfecho con lo que se tiene? Mejor quedémonos con esta frase:
“No es más rico el que más tiene sino el que menos necesita!!”
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Taula
d’equivalències
calòriques
100 gr

200 gr

100 gr

1 fruita
1 iogurt
3 torradetes

250 gr

20 gr
150 gr
150 gr
1 unitat

100 gr
120 gr
90 gr

100 gr
100 gr
1 peça

1 refresc
30 gr

Suc natural
Entrepà

