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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. 900 405 070 / 900 304 070
Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058
Jutjat de Pau. 938 465 578
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall.
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230
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Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
comunicacio@lesfranqueses.cat
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]

EL PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA.
L'any 2010 és un any important
per Bellavista. Aquest any la
Generalitat de Catalunya atorga
a les Franqueses una subvenció
de més de 4 milions d'euros amb
l'objectiu de millorar el barri,
rehabilitar el barri. Recordem
que el barri neix als anys 70 i
en l'actualitat encara existeixen
edificis antics, sense ascensor i
amb molt de mestissatge. I quan
dic rehabilitar no ho dic només
en el sentit urbanístic sinó en un
altre sentit molt més important
que és el de “cohesionar la societat
i la gent que hi viu”. Perquè els
nostres carrers i les nostres
places esdevenen punts de trobada, espais de relació. Al llarg d'aquests any,
l'Ajuntament, mitjançant l'àrea de Pla de Barris, una àrea específica creada
per gestionar aquesta subvenció, ha treballat transformant places, rehabilitant
edificis, però també establint xarxes entre veïns i veïnes, comunitats, cultures.
No tot ha estat totxo, el Pla de Barris també ha estat ocupació, 200 persones
han gaudit d'un lloc de treball durant 6 mesos que els ha permès sortir de
l'atzucat en què es trobaven. El Pla de Barris també ha estat educació amb el
projecte educatiu Comunitat i Escola. També ha estat cultura amb la creació
de la taula d'entitats. Ha estat civisme amb les campanyes que hem engegat
per la bona convivència de tots els veïns i veïnes del barri o la creació del
Servei de Mediació Comunitària. També ha estat família amb l'Espai Familiar
del carrer Cardedeu o ha estat esport amb les “caminades per Bellavista
pas a pas”. Perquè la base d'una bona convivència es treballa mitjançant
polítiques que no oblidin a ningú, que intentin construir una societat on tothom
s'hi senti representat i acollit. I és que nosaltres no ens volem oblidar a ningú.
El nostre equip de govern, tots junts, treballa per a totes i cadascuna de les
persones del nostre municipi, un municipi complex, amb 5 pobles diferents,
5 personalitats diferents i amb necessitats especifiques diferents. Però avui
em centro en Bellavista i el seu pla de barris, una eina que ens ha permès i
ens està permeten transformar el barri. La nova plaça d'Espanya ja és una
realitat, així com els vestidors del camp de futbol7, els ascensors del carrer
Aragó, la municipalització de l’aparcament de Renfe, la rehabilitació dels
edificis més vells. Però encara ens queda camí per fer fins al 31 de desembre
d'enguany, data en què finalitzarà la subvenció. En els propers mesos serà una
realitat la construcció d'un pas soterrat per a vianants i bicicletes sota la línia
del tren entre el carrers d'Aragó i Francesc Gimeno que millorà la mobilitat
de Bellavista, la remodelació de la plaça de l'Esbarjo fruit d'un procés
participatiu o la remodelació de la illa d'equipaments del carrer Rosselló, i
estem treballant en el projecte executiu (aquest equipament tardarà una mica
més) per a la construcció d'una residència per a la gent gran en el carrer del
Terme. El Pla de Barris ha estat molt i molt més i és impossible resumir-ho
tot en aquestes línies però de ben segur que ha estat un encert i que sense
por a equivocar-me ha fet de Bellavista un dels millors barris per a viure-hi.
Aprofito per desitjar-vos bones vacances i que gaudiu de les darreres Festes
Majors que ens queden, Corró d'Amunt, Llerona i Corró d'Avall.
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[ actualitat ]
Educació musical i promoció de la música,
eixos vertebradors del nou projecte de
l’Escola Mpal. de Música Claudi Arimany

El Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i
Contrapunt, Cooperativa de Músics signen per als propers dos anys

E

ls nous gestors de l’Escola Municipal de Música Claudi
Arimany treballen des de principis de juliol per a què el
curs es pugui començar amb normalitat al setembre.
Ja fa un any que el PMCEIJ es va proposar l’adaptació
del model de l’escola de música a la realitat formativa actual.
Fruit d’aquesta feina va néixer, ara fa uns mesos, el Model
de Centre Educatiu i Promotor de la Música. Un document
marc tant per a la licitació de la nova gestió com per al futur
desenvolupament de l’activitat de l’EMM Claudi Arimany.
Aquest text defineix la doble vessant que ha de tenir, a partir
d’ara, la docent i la que va més enllà, la promotora, obrint
el servei al municipi i a la ciutadania a través de tres línies
d’actuació:
• Apropar la música a la ciutadania per motivar la iniciació
com a oients o com a músics
• Concebre l’alumne de l’escola de música com a membre
d’una comunitat i d’un municipi, fomentant el compromís
amb l’entorn.
• Fer de l’EMM un punt de referència tant per a les
persones motivades per la música com per aquell que, a
priori, no estan involucrats en aquest món.
El nou equip directiu, Contrapunt, Cooperativa de Músics
SCCL, entoma la nova etapa amb la voluntat de continuar
la tasca educativa, que fins ara desenvolupava el Liceu,
i de desenvolupar la vessant promotora que passa per
transformar l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany
en l’eix vertebrador musical del municipi. El projecte que
s’iniciarà amb el nou curs escolar tindrà un caire grupal i
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Foto de grup dels responsables municipals i de la nova direcció de l'EMM

col·laboratiu, amb la creació de conjunts i combos, i amb
l’objectiu de dinamitzar el municipi des del punt de vista
musical, traient l’escola a les places i als carrers sempre que
sigui possible. També és un projecte pensat més enllà dels
infants i dels joves, comptant també amb la formació musical
per a adults. En definitiva, un canvi de model adaptat a les
noves necessitats i realitats.El Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut
i l’empresa han signat un
contracte per 2 anys amb la
Preinscriu-te
possibilitat d’una pròrroga
escanejant
de mutu acord de fins a 3
el codi QR
anys més, si ho justifica
alguna inversió o millora.
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Les Franqueses, un dels municipis
més segurs de Catalunya

Durant el període comprès entre el juny de 2017 i maig de 2018, els delictes
greus baixen considerablement, un 43,3%

L

es Franqueses del Vallès és un
dels municipis amb menys fets
delictius per 1.000 habitants de
Catalunya. Així ho han afirmat els
representants dels Mossos d’Esquadra
que han assistit aquest mes de juliol a la
Junta Local de Seguretat. Una jornada
que també ha comptat amb l’assistència
del conseller d’Interior, Miquel Buch.
Pel que fa a la seguretat ciutadana, les
dada més destacada és la tendència a
la baixa dels robatoris amb violència i/o
intimidació entre el període comprès
entre juny de 2017 i maig de 2018. I és
que hi ha hagut 17 robatoris d’aquesta
tipologia
durant
aquest
període,
mentre que al llarg de l’anterior se’n
van registrar 30. Per tant, suposa una
disminució del 43,3%.
Tot i que els robatoris amb força han
augmentat en la seva majoria un 29,3%
respecte al mateix període de l’any
anterior, els robatoris amb força a la
llar han disminuït un 12,5%, deixant en
augment només els de menor gravetat.
En conclusió, es pot asseverar que el
nivell de seguretat al municipi es manté
atenent a la disminució de delictes
greus.
Una dada que reforça aquesta afirmació
és que el nombre de detencions també
ha augmentat. Durant el període
comprès entre juny de 2016 i maig
de 2018 s’han detingut un total de 59
persones, mentre que a l’anterior 44.
Això suposa un augment del 34,1%.
D’aquestes detencions, la Policia Local
de les Franqueses n’ha fet el 51%,
mentre que Mossos d’Esquadra el 49%.

que durant aquest
període
se
n’ha
registrat un més, de 4
a 5, cal destacar que
en els dos períodes
anteriors n’hi havia
hagut 11. Per tant,
es manté aquesta
tendència a la baixa.
Les
denúncies
de
trànsit, però augmenten,
passant de 8.461 a
11.553, de les quals
Miquel Buch signa el Llibre d'Honor com a Conseller d'Interior
9.150 fan referència
als semàfors.
La majoria són homes, un total de 55, Durant la Junta Local de Seguretat, el
i la resta dones, 4. Per edats, hi ha conseller d’Interior, Miquel Buch, ha
quatre detinguts menors d’edat, mentre destacat la bona coordinació entre els
que el grup més nombrós correspon al diferents cossos de seguretat. “Les xifres
de majors de 36 anys.
sobre fets delictius a les Franqueses
Pel que fa a la seguretat viària també hi són bones, una tonalitat que es percep
ha una millora durant aquest període, arreu del territori gràcies a l’excel·lent
en què s’ha detectat una baixada dels col·laboració dels cossos de seguretat”, ha
accidents de trànsit del 4,17%. Una altra dit Buch. I és que durant la jornada, tant la
dada important és que no hi ha hagut Policia Local com els Mossos d’Esquadra
cap accident mortal.
tan destacat les col·laboracions que han
Pel que fa als atropellaments, tot i fet conjuntament durant aquest període.

Imatge de la Junta Local de Seguretat amb el Conseller ,l'Alcalde, el Delegat del Govern i el Regidor al centre

5

[ actualitat ]
La connexió en bici ja és una realitat

Finalitzen les obres que uneixen el carril bici de la via Europa
amb el nucli de Corró d’Avall, el parc del Falgar i el polígon del Congost

H

an costat 133.372 euros i uns quants mesos d’obres
però la connexió en bicicleta per vies segures entre
Llerona, el Falgar, el polígon del Congost i el nucli
de Corró d’Avall és ja una realitat. El nou carril bici
transcorre paral·lel al camí Antic de Vic i al carrer del Molí i
dóna continuïtat a les zones per a la circulació de ciclistes i de
vianants del pla parcial del Sector P, que fins ara finalitzaven
al pont del carrer de França amb la via Europa.
Per construir aquesta via paral·lela a la calçada dels cotxes
s’ha guanyat terreny als camps de conreu adjacents. S’hi ha
construït 430 metres linials de carril. Per salvar les diferències
de cota entre la calçada s’ha afegit material per anivellar. Les
obres també han servit per crear un nou sistema de drenatge
d’aigües pluvials amb una cuneta de formigó i embornals i per
soterrar les línies aèries de baixa tensió i les de l’enllumenat

Vista del nou carril bici del camí Antic de Vic

públic. La darrera fase de construcció del nou carril bici ha
estat la senyalització vertical i horitzontal.
Aquest nou vial permet la connexió segura per a vianants i
ciclistes amb la ruta que va de Granollers a la Garriga i que
connecta zones industrials tan importants com el polígon del
Congost, el del Pla de Llerona, Can Castells o el polígons de
Granollers o Montmeló.

L’Agrupació de Defensa Forestal de les Franqueses busca voluntaris
L’ADF fa feines de prevenció, vigilància i lluita contra els incendis forestals i de
reforestació de les zones afectades de cada municipi

L

es Agrupacions de Defensa Forestal
de la comarca s’enfronten des de fa
un temps a una crisi de voluntaris.
Des de l’ADF de les Franqueses, tot i ser
una de les associacions de lluita contra
els incendis amb més membres, s’està
realitzant una crida per aconseguir més
efectius per a la prevenció i lluita contra
el foc. Les Franqueses, amb un 85%
de superfície agrícola i forestal, és un
dels municipis de la comarca amb més
necessitat de voluntaris.
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Les ADF estan formades per propietaris
forestals, associacions dels municipis
i ajuntaments, a més de grups de
voluntaris. L’agrupació de les Franqueses
forma part de l’ADF Montseny-Congost
des del 1995,
Les feines que realitzen des de l’ADF són:
• L’elaboració i execució de programes de
vigilància i prevenció d’incendis forestals
• La col·laboració activa amb la Direcció
General de Forests en matèria de
prevenció

• La realització de campanyes de
divulgació entre els propietaris de
terrenys forestals
• La sensibilització de la població
• L’execució de plans de prevenció,
creació i manteniment d’infrastructures,
xarxes de camins i punts d’aigua
• La lluita immediata i el suport en
l’extinció d’incendis
Si us interessa formar part us podeu
posar en contacte amb l’ADF a través del
correu martrasc@gmail.com.
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La campanya "Festa lliure, fes-te lliure"
sensibilitza sobre les agressions sexistes
durant les festes majors

A

quest és el tercer any que es posa en marxa la campanya,
dissenyada des del Pla de Prevenció de Drogues i
Promoció de la Salut C17, durant les nits de festes majors,
per prevenir i atendre els possibles
casos de sexisme i agressions sexuals
que es donen en espais d’oci nocturn i
garantir la bona convivència i les relacions
respectuoses i igualitàries.
Sota el lema "Festa Lliure, Fes-te Lliure",
l’Ajuntament treballa per sensibilitzar
sobre les agressions sexistes que sovint
es produeixen en espais de lleure i alertar
de la necessitat de denunciar-les, tant si
es pateixen en primera persona com si en
som testimonis. La campanya contempla diverses accions com
l’atenció amb personal especialitzat per assessorar i guiar a qui

ho necessiti durant les nits de festes majors i la implementació
d’un circuit d’actuació, que compta amb la complicitat de les
Comissions de Festes Majors i entitats que gestionen les barres,
per determinar com actuar en funció de la
demanda de la possible persona agredida.
També es repartiran braçalets amb el
lema de la iniciativa i hi haurà penjat als
equipaments municipals, els cartells que
recullen els consells i recomanacions per
eradicar el sexisme.
El Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de
la Salut C17 és un programa supramunicipal
format pels municipis de l’Ametlla del Vallès,
el Figaró-Montmany, Les Franqueses del
Vallès, La Garriga i el Tagamanent i compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona.

Es reforça el protocol per a l’abordatge de situacions d’assetjament sexual
L’Ajuntament condemna la sentència de La Manada i manifesta el seu suport a les
dones víctimes d’agressions sexuals.

L

es Franqueses reforça el protocol
d’actuació municipal per a la
prevenció i l’abordatge de situacions
d’assetjament sexual en els espais d’oci
i de lleure. Així ho han determinat els
diferents grups polítics de l’Ajuntament
de les Franqueses, amb l’abstenció del
PP, els quals van aprovar durant el Ple
del mes de juny, la moció en defensa dels
drets de les dones víctimes d’agressions
sexual que contempla la importància de
consolidar aquest tipus de mesures, per
tal d’establir unes indicacions clares sobre
com actuar i què fer en cas de produir-se
un assetjament o agressió sexual.
Amb un clar afany per dur a terme
mesures de prevenció de la violència
masclista i de sensibilització en la igualtat
de gènere i la prevenció de les relacions

abusives, l’Ajuntament s’ha compromès
també a formar en perspectiva de
gènere i violència masclista a tots els
professionals del consistori, i en especial
aquells que ofereixen serveis directes a
les dones.
El fort rebuig social provocat per la
sentència de La Manada denota el
malestar de la ciutadania al veure com
la justícia espanyola no empara els seus
drets i crea un precedent d’impunitat,
alhora que desacredita la versió de la
víctima posant al centre del debat la
forma d’actuació de la dona que pateix
la violència i no pas la de les persones
que l’exerceixen. El consistori se suma
a la condemna d’aquesta sentència
i denuncia el sentit patriarcal de la
Justícia amb actes que fomenten la

violència institucional i la impunitat de
les violències masclistes. L’Ajuntament
manifesta també el seu suport i solidaritat
a les víctimes d’agressions sexuals i
anima a totes les persones compromeses
amb la causa feminista a seguir posant de
manifest l’actual situació de vulneració de
les dones.
La moció aprovada inclou, també,
el compromís del consistori a exigir
l’abolició del supòsit d’abús sexual
del Codi Penal perquè afavoreix la
impunitat dels delictes i atempta contra
la seguretat i els drets de les dones, així
com a exigir al Congrés dels Diputats i el
Senat que s’incorpori, al Codi Penal, la
perspectiva de gènere per tal que s’eviti
l’existència d’interpretacions arbitràries
basades en estereotips.
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[ actualitat ]
Gent Gran preparada pel curs 2018-2019
Les activitats per a la gent gran
guanyen usuaris durant el curs
passat

E

l balanç final del curs que acaba de finalitzar s’ha
tancat amb 214 usuaris repartits entre activitats
proposades i els cinc espais on s’han realitzat, el que
suposa un increment del 16% respecte el curs anterior.
Any rere any, els cursos s’adapten a la demanda i al nivell dels
participants.
El curs amb més assistents ha estat el de memòria, realitzat
als cinc pobles, amb 99 alumnes d’entre 65 i 95 anys. En aquest
taller es realitzen exercicis de gimnàstica i sincronització
cerebral a través d’activitats quotidianes com la conversa o el
joc, amb l’objectiu d’activar l’atenció i la concentració.
El segon taller més demandat ha estat el d’informàtica,
realitzat a Bellavista, Corró d’Avall, Llerona i Marata i amb 4
nivells d’aprenentatge. La informàtica facilita la familiarització
dels usuaris més grans amb les noves tecnologies i els
capacita en l’ús de l’ordinador per a realitzar diferents
tasques. Hi han participat 78 persones. Cada any s’incrementa
el nombre d’ordinadors, alhora que molts usuaris utilitzen el
seu propi ordinador.
El Centre Social de la Gent Gran de Llerona ha acollit el taller
de ioga amb 12 participants. Aquest taller té com a objectiu
millorar la mobilitat, la flexibilitat i la relaxació física i
emocional dels més grans.
El grup de teatre “Siempre Joven” és el resultat dels
tallers escènics per a la gent gran. Actualment, el grup
té 11 membres d’entre 66 i 80 anys que, com cada any, han
estrenat una obra. Aquesta activitat permet desenvolupar les
inquietuds artístiques dels participants i afavorir l’estat físic,
mental, la memòria i les relacions humanes.
El darrer taller que s’ha realitzat durant el curs 2017-2018 ha
estat el de ceràmica, realitzat al Centre Social de la Gent Gran
de Llerona. Amb aquesta activitat, 11 usuaris han aconseguit
desenvolupar la creativitat a través de la manipulació plàstica.

8

TALLERS I CURSOS PER A LA GENT GRAN 2018-2019
MEMÒRIA
Centre Cultural de Marata
Des de l'1 d'octubre, tots els dilluns de 16 a 17.30 h.
Casal Gent Gran les Franqueses
Des del 4 d'octubre, tots els dijous de 16 a 17.30 h i de 17.30 a 19 h.
Centre Social Gent Gran Llerona
Des del 9 d'octubre, tots els dimarts de 16 a 17.30 h.
Casal Avis i Centre Social Bellavista
Des del 9 d'octubre, tots els dimarts de 15 a 16.30 h i de 16.30 a 18 h.
Consell del Poble Corró d'Amunt
Des del 10 d'octubre, tots els dimecres de 16 a 17.30 h.
INFORMÀTICA
Centre Cultural de Marata
Des de l'10 d'octubre, tots dimecres de 17.30 a 18.30 h i de 18.30 a 19.30h.
Casal Gent Gran les Franqueses
Des de l'1 d'octubre, tots els dilluns de 16.30 a 18 h i de 18 a 19.30 h.
Centre Social Gent Gran Llerona
Des del 4 d'octubre, tots els dijous de 16.30 a 18 h.
’Ajuntament
d Social Bellavista
Casal
Avis i Centre
Des del 9 d'octubre,, tots els dimarts de 18 a 19.30 h.
Des del 10 d'octubre, tots els dimecres de 17 a 18.30 h i de 18.30 a 20 h.

L

GRUP DE TEATRE
Tots els dimarts i els divendres per la tarda (horari a concretar)
al Teatre Auditori de Bellavista
SESSIONS DE IOGA
Tots els dilluns de 18 a 19.15 h al Casal Social Gent Gran Llerona
*Abans de l’inici dels cursos poden produir-se canvis en els horaris.
Les inscripcions es poden formalitzar del 12 al 21 de setembre.
Les inscripcions de les activitats que es realitzen al Casal d’Avis i
Centre Social de Bellavista i al Casal de la Gent de les Franqueses
es realitzaran presencialment en els equipaments. Les inscripcions
a les activitats que es realitzen al Centre Social de la Gent Gran de
Llerona, al Centre Cultural de Marata i al Consell del Poble de Corró
d’Amunt es poden fer per telèfon a l’Àrea de la Gent Gran al 938 616 360.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

La Diada de l’11 de setembre amb
Beatriz Talegón com a conferenciant

Als actes tradicionals com l’ofrena s’hi suma enguany la xerrada sobre
la situació a Catalunya d’aquesta advocada, periodista i política manxega

E

ls actes de la Diada 2018 s’iniciaran a la sala de plens de l’Ajuntament
amb la xerrada “La República de Catalunya, una oportunidad para
España y para Europa” , a càrrec de Beatriz Talegón a les 10.30 del
matí. En acabar la conferència i el parlament de l’alcalde, començarà
el seguici amb Els Garrofers des de la plaça de l’Ajuntament fins el monòlit
del passeig del Tagamanent. Allà les corals Xeremella, Cor Camins i Cantaires
de Corró realitzaran un petit concert. Tot seguit, l’ofrena floral al monòlit i la
interpretació de la sardana cantada “Himne al poble de les Franqueses”. L’acte
més institucional es clourà amb la cantada col·lectiva dels Segadors i després
hi haurà un refrigeri amb l’animació musical dels Garrofers.
Beatriz Talegón “Jo no sóc independentista”
Talegón és advocada i política, tot i que els darrers anys també està exercint
de periodista. Afiliada al PSOE el 2004, fa de regidora al seu poble, Cabanillas
del Campo (Castella la Manxa) i al 2012 és escollida com a Secretària General
de la Unió Internacional de Joventuts Socialista. Exercint aquest càrrec serà
la protagonista d’unes polèmiques declaracions davant els dirigents de la
Internacional Socialista reunits a Portugal l’any 2013, qüestionant el seu
paper en els moviments populars com el 15M dient “(...)em sorprèn molt
que pretenguem remoure una revolució des d’un hotel de cinc estrelles a
Cascais, arribant en cotxes de luxe(...) De veritat podem entendre el que ens
està demanant el món des d’un hotel de cinc estrelles?(...)”.
Talegón deixa el PSOE al 2016 i després d’un intent fallit de mantenir-se a
la política acompanyant Baltasar Garzon, abandona completament aquesta
faceta. Actualment és directora d’Opinió a Diario 16 i participa com a articulista i tertuliana en diversos mitjans de comunicació.
Durant la campanya del 21D participa en un acte d’ERC, tot i que diu “jo no sóc independentista”. Aquesta aparició li provoca el veto de
TVE a la seva aparició en pantalla i que alguns mitjans la titllin de “còmplice de l’independentisme”. Talegón veu el procés català com
a una oportunitat per mostrar "les clavegueres d’Espanya i d’aprofundir en el concepte de democràcia".

Torna el servei taxi durant l’agost a Corró d’Amunt i Marata

P

er segon any consecutiu i després de la
bona acollida del servei de taxi, enguany
l’Ajuntament facilitarà un servei de
transport públic tots els dijous del mes d’agost
per tal de millorar la mobilitat entre els veïns i
veïns de Corró d’Amunt i Marata.
Es calcula que més de mig centenar de viatges

podran fer ús d’aquest servei a les 9 h i a les 13 h de
cada dijous, fent parada a Corró d’Amunt, Can Suquet,
Cruïlla de Marata, Ajuntament de les Franqueses,
Estació de tren de les Franqueses del Vallès, Hospital
General de Granollers i estació de Sagalés de
Granollers. El recorregut d'aquest servei de taxi serà
el que habitualment fa la línia 512 d'autobús.

9

[ actualitat ]
Horaris d’estiu dels equipaments municipals

L

es oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC)
redueixen l’horari durant el mes d’agost, obriran tots
els matins amb normalitat de dilluns a divendres, de
8.30 a 14 h, però tancaran totes les tardes, tant a Corró
d’Avall com a Bellavista.
Pel que fa al CAP de Corró d’Avall no tindrà servei de pediatria
de l’1 al 30 d’agost i el servei d’atenció a adults romandrà
tancat els dies 13, 16, 17, 22 i 23 durant els matins, de 8 a 13h,
i els 14, 16, 17, 20, 21 i 24 durant les tardes, de 15 a 20 h. Qui
necessiti visitar-se en l’horari que el consultori està tancat
pot acudir al CAP Les Franqueses a Bellavista.

L’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (OMIC) romandrà
tancada del 16 d’agost al 10 de setembre. Podeu fer les
consultes a l’Agència Catalana de Consum. Mentre que la
Biblioteca Municipal i la Sala de Lectura de Can Ganduxer
romandran tancades de l’1 al 31 d’agost, reactivant el servei
el dilluns 3 de setembre.
A partir de l’1 de juliol, i fins el 31 d’agost, la Deixalleria de
les Franqueses també farà el seu horari d’estiu obrint els
dimarts de 16 a 19 h, i de dimecres a diumenge de 8 a 14 h.
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris tancarà del 6 al 19
d’agost.

Treballem plegats per prevenir els incendis a l’estiu

D

urant l’època estival, els incendis
forestals afecten a tot el territori
català. Les Franqueses té un 85% de
territori forestal i agrícola, motiu pel qual
l’Ajuntament treballa amb la Diputació
de Barcelona i la Generalitat per tenir
una bona xarxa de mesures preventives i
correctores contra incendis.
El PAM és un instrument creat per la
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció
civil de Catalunya, per a la gestió d’una
emergència produïda per un incendi
forestal que permet organitzar els
mitjans humans i materials municipals,
coordinar-nos amb els bombers i altres
serveis i assegurar la protecció de
persones i béns.
En molts casos, la col·laboració ciutadana
és decisiva per combatre el foc i protegir
el nostre patrimoni natural. El passat
2017 hi van haver 30 incendis al Vallès
Oriental que van cremar un total de 7,48
hectàrees forestals. En el que va d’any,
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Delegació de funcions
d’alcaldia a l'agost

E
a la comarca s’han produït 3 incendis
que han cremat 300 m2, per tal d’evitar
engrandir aquesta dada apostem per la
prevenció i l’autoprotecció.
Escaneja el codi
QR per conèixer
els consell de
prevenció
i autoprotecció

stà prevista l’absència de
l’alcalde de les Franqueses
del Vallès, Francesc Colomé,
en el període comprès entre els
dies 6 d’agost i 2 de setembre de
2018, ambdós inclosos. Per aquest
motiu, es delega l’exercici de les
atribucions d’alcaldia als següents
regidor/es:
• Marina Ginestí Crusells, cinquena
tinenta d’alcalde, del 6 al 19 d’agost
de 2018.
• Rosa Maria Pruna Esteve, tercera
tinenta d’alcalde, del 20 d’agost al 2
de setembre de 2018.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Salut, alimentació i ara exercici físic

La 2a Jornada de Salut i Alimentació tractarà enguany la importància
d’evitar el sedentarisme per adquirir hàbits saludables

A

l 2017 va néixer la
tarda. Per començar bé i
primera Jornada de Salut
tenir prou energia, l’Ada
i Alimentació organitzada
Parellada farà un taller per
per l’Ajuntament, amb
preparar el berenar amb
la col·laboració del Dr. Velayos,
ingredients saludables i
amb l’objectiu d’esdevenir un
boníssims.
fòrum de debat que facilités
El joc del mocador, la gallina
la informació necessària per
cega, l’atrapacues i el joc
a millorar els nostres hàbits
de relleus són els jocs
alimentaris.
Enguany,
s’ha
tradicionals amb els que
volgut donar una volta més
pretenem acostar els valors
i afegir un element clau per
Taller realitzat amb Ada Parellada a la primera edició de les jornades d’una bona alimentació i
a gaudir d’una vida saludable,
una vida activa als infants,
l’exercici físic. La jornada es realitzarà els propers 5 i 6 en definitiva, apostem per l’educació vivencial, vehicular
d’octubre i es dividirà en tres grans blocs. Divendres al matí l’aprenentatge a través del joc, una gimcana de 4 dinàmiques
tindrà lloc el cicle de xerrades sobre els aliments processats i amb l’objectiu de familiaritzar els més petits amb l’origen
els seus efectes en la salut, els pros i contres de l’alimentació dels aliments i les seves propietats,
vegetariana, les intoleràncies a la lactosa i al gluten...
La 2a Jornada de Salut, Alimentació i Exercici Físic finalitzarà
La plaça de l’Espolsada serà l’escenari per a les diverses amb una caminada el dissabte al matí per tal d’activar el cos
activitats dirigides als més petits durant el divendres a la i despertar consciències perquè la decisió de què mengem i

Per una atenció sanitària pública i gratuïta sense exclusions

Les Franqueses insta al Departament de Salut que continuï garantint l’atenció
sanitària pública sense exclusions a tota la ciutadania de Catalunya

E

l recurs del Tribunal Constitucional
contra la llei catalana que garanteix
l’accés sanitari universal amb
càrrec a fons públics, suposa la
suspensió de la llei a l’espera d’una
sentència definitiva. La decisió d’aquest
tribunal vulnera el dret a la salut de
les persones en situació administrativa
irregular.
La llei d’universalització de l’assistència
sanitària establia que totes les
persones
residents
a
Catalunya
tenen dret a l’assistència mitjançant
l’empadronament com a acreditació.
Per aquest motiu, el Ple del mes de
juny va aprovar per unanimitat, facilitar
l’empadronament immediat a totes les

persones sense distinció administrativa,
així com instar al Departament de Salut
que continuï garantint l’atenció sanitària
pública sense exclusions a tota la
ciutadania de Catalunya, per tal d’evitar
que mori ningú per haver-li negat
l’assistència deguda i possible a la que
té dret com a ésser humà.
L’Ajuntament ha demanat també, als
professionals sanitaris que, en funció
dels seu deure d’atenció i del dret
d’objecció de consciència, atenguin
totes les persones en situació irregular.
El consistori ha exigit al govern de
l’Estat i als grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats la derogació
immediata del RD 16/2012, de 20 d’abril,

de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y Seguridad
de sus prestaciones.
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[ actualitat ]
El món de l’esport rep el seu reconeixement

E

ls èxits dels esportistes de les Franqueses han marcat
el mes de juliol. Un any més, els homenatjats s’han
donat cita a la Sala de Plens de l’Ajuntament que, plena
de gom a gom, ha estat testimoni de l’homenatge als
diferents equips i esportistes del municipi.
Les diferents fites assolides són un orgull per al món de
l’esport franquesí i amb l’objectiu de reconèixer el compromís,
esforç i dedicació dels homenatjats, l’Ajuntament els ha
felicitats fent entrega d’una placa commemorativa a: l'equip
aleví masculí del Club de Tennis els Gorchs, Eudald González
del Club de Tennis els Gorchs, l'escola del Club de Tir amb
Arc les Franqueses, Ángel Galiano del Club de Tir amb Arc
les Franqueses, l'equip Mini femení de la secció de bàsquet
del PME, l'equip benjamí femení de la Secció d’Handbol del

PME/AEH les Franqueses, l'equip aleví masculí de la Secció
d’Handbol del PME/AEH les Franqueses, l'equip cadet femení
de la Secció d’Handbol del PME/AEH les Franqueses, el Club
esportiu Karate Nokachi en les categories Kumite cadetjunior i juvenil mixt, l'equip aleví A del Club Futbol Bellavista
Milán, Amateur femení de F-7 del club Futbol Bellavista Milán,
l'equip juvenil A del CF les Franqueses, l'equip infantil C del
CF Les Franqueses, l'equip aleví A del CF les Franqueses, l'equip
pr ebenjamí
C del CF les
Escanejant el codi QR
Franqueses
podeu consultar les gestes
i l'escola del
dels diferents equips i
esportistes homenatjats
Club de Futbol
les Franqueses

La Marxa Nòrdica fa camí a les Franqueses

E

l 30 de setembre tindrà lloc la 1a Marxa
Nòrdica de les Franqueses coincidint
amb la Setmana Europea de l’Esport
(del 23 al 30 de setembre), una iniciativa de
la Comissió Europea per promoure l’esport
i l’activitat física a tot Europa. El tema
central de la campanya és “#BeActive” en
què s’anima totes les persones a romandre
actives durant aquella Setmana i al llarg de
tot l'any.
La 1a Marxa Nòrdica de les Franqueses,
organitzada pel Patronat Municipal d’Esports
amb col·laboració de Marxa Nòrdica de
Catalunya i el suport de la Diputació de
Barcelona i el Consell Català de l’Esport,
pretén potenciar aquesta modalitat esportiva,
cada cop més estesa al nostre territori. De
fet, el PME va iniciar durant la temporada
2017-2018, el Programa Marxa Nòrdica
arrel de la bona acollida del seu programa
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pilot on més d’un centenar de participants
van conèixer de primera mà els nombrosos
avantatges d’una activitat apte per a totes les
edats i condicions físiques.
La Marxa Nòrdica va sorgir a Finlàndia
com a forma d’entrenament estiuenc per a
esquiadors i, en revelar-se com a exercici
complet, saludable i fàcil d’entendre, es va
estendre per tot Europa ràpidament.
La Marxa Nòrdica ens aporta múltiples
guanys tan a nivell de salut com de millora de
la nostra condició física. Més de 50 estudis
desenvolupats per investigadors científics
internacionals demostren aquests efectes
positius.
Si vols apuntar-te a la 1a Marxa Nòrdica
de les Franqueses pots adreçar-te a les
oficines del PME, a partir del 3 de setembre,
o realitzar la inscripció via Internet a www.
tictactiquet.com, a partir del 24 de juliol.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ singulars locals ]
ALBA DEDEU «Cada traducció és un món nou, amb
una veu i uns recursos diferents»

Alba Dedeu és escriptora i traductora

literària. Va néixer a Granollers l'any 1984
i, actualment, viu en una zona tranquil·la
prop del centre d'horta, a Barcelona.
Els caps de setmana els passa a les
Franqueses, on hi té la família. Aquí es
relaxa i desconnecta. Ha escrit des de que
era petita. La primera història il·lustrada
la va fer amb 8 o 9 anys. És autodidacta pel
que fa a l'aprenentatge d'idiomes des dels
13 o 14 anys, quan es dedicava a agafar
"totxos" victorians a la biblioteca de Can
Pedrals de Granollers. Un dels primers
va ser Frankenstein. Confessa que llegia
més el diccionari que la novel·la; però
que aquells llibres l'entusiasmaven i hi
va perseverar fins a fer-se un nom en el
difícil món de la literatura.

El seu nom dins del món literari comença
a sonar amb el premi Mercè Rodoreda el
2010. Com arriba fins allà?
Vaig arribar a un d’aquests moments que
sents que has de prendre una decisió i
canviar de rumb. El que vaig decidir va ser
deixar la feina a la clínica on treballava i
en els mesos següents em vaig dedicar
a preparar uns exàmens de traducció
jurada: la meva idea era guanyar-me la
vida fent traduccions jurades o mèdiques.
Presentar-me al Rodoreda va ser un
pensament una mica d’última hora: tenia
temps per escriure les pàgines que em
demanaven i unes quantes idees per a uns
contes, i vaig decidir provar-ho.
La seva formació és en medicina,
ara no s'hi dedica. Aleshores, la seva
veritable vocació és la literatura? Com
es compagina tot plegat?
Quan tenia divuit anys estava més o

menys convençuda, sense saber-ne
gran cosa, que amb la literatura no
t’hi podies guanyar la vida i que la cosa
millor que podies fer era trobar una feina
per guanyar-te la vida i que et deixés
prou temps lliure per escriure i llegir.
M’agradava molt la biologia, però la
medicina em va semblar una aposta més
segura. Quan vaig començar la carrera no
em va fer falta gaire temps per veure que
no tenia fusta de metge, però els estudis
m’agradaven, havia fet molt bons amics a
la classe i… en fi, tenia l’antiga Filmoteca
de Catalunya al costat de la facultat. Quan
vaig fer el canvi de rumb que he dit abans,
vaig veure que el que volia era traduir i
escriure. El premi Mercè Rodoreda em
va animar a tornar a publicar i també a
presentar propostes de traducció a les
editorials. Les primeres traduccions que
vaig fer em van sortir així, quan jo les vaig
proposar directament als editors.
Escriu contes, però bàsicament es
dedica a la traducció literària. Què és
exactament i què li ofereix?
Doncs la traducció d’obres de literatura en
oposició a la de textos tècnics, mercantils,
jurídics, etc. He traduït sobretot obres
de ficció (novel·la i narrativa) i una mica
d’assaig.
És una feina sensacional, i cada dia dono
gràcies al cel per poder-m’hi dedicar.
Cada traducció és un món nou, amb una
veu i uns recursos diferents, i cal trencars’hi les banyes d’una manera nova. I, com
a traductor, igual que com a escriptor, no
deixes d’aprendre mai. Quan em penso
que això de traduir ja ho començo a tenir
dominat, em donen una traducció que em
fa ballar el cap i esforçar-me com si fos la
primera, i això és bo perquè em manté en
guàrdia i evita que cometi errors per una
confiança excessiva. I tant se val si l’obra
és molt bona o regular o més aviat fluixa:
de totes n’aprens.
Està infravalorada la traducció? Seria
com la germana petita de la literatura?
Jo crec que a Catalunya, actualment, la
bona traducció i els traductors es valoren
força. Hi ha entrevistes amb traductors a
la premsa i un munt de cursos i seminaris

de traducció; moltes editorials comencen
a posar el nom dels traductors en portada
i a donar el temps que cal per fer una bona
feina. Diria que les coses van bé.
Ha pensat a escriure sobre les
Franqueses? Què l’inspiraria?
Ui, no n’estic segura, perquè sóc més
aviat de ciutat. Les Franqueses és com
un refugi, per a mi, sobretot el bosc de
Milpins i els camps de Marata. Carrego
les bateries i m’assereno passejant entre
els camps (no em feu dir de què, però
són esplèndids), però després, les meves
històries acostumo a ubicar-les a ciutat.
Potser algun dia això canviarà, vés a
saber.
Projectes immediats i a mig termini.
Tinc projectes d’escriptura començats
i alguns de planificats, però no puc
concretar més, no sigui que les idees se
m’esfumin del cap si les airejo massa!
Quant a la traducció, hi ha un parell o
tres de llibres que són grans favorits
meus, encara no estan traduïts al català
i evidentment voldria fer-los jo… i és per
això que tampoc no en diré els títols, per
si algun altre traductor se’m volgués
avançar!
L’art d’escriure s’està perdent, amb
la proliferació de la comunicació
inmediata i de les noves tecnologies?
Encoratjaria els joves a escriure?
No sé si l’art s’està perdent, però, en
tot cas, sé que continuem i continuarem
llegint: tothom necessita històries, en
una forma o altra, i malgrat les noves
tecnologies, a les biblioteques m’hi
trobo força gent i hi ha llistes d’espera
per llegir les novetats. També sé que qui
té ganes d’escriure, escriurà, li diguin
el que li diguin i independentment de
les seves circumstàncies; sigui com a
professió, sigui en els moments lliures,
sigui posant-se el despertador més
d’hora o anant a dormir més tard. Ara
bé, si voleu el Ferrari... No dic que
sigui impossible que un escriptor (fins
i tot català!) acabi tenint-ne un, però jo
estudiaria empresarials o aprendria a
invertir a la borsa.
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[ les Franqueses en imatges ]
Maratafolk 2018
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Festa Major de Bellavista 2018
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[ espectacles ]
13è Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars
Espectacle de titelles

Humor i música

Ds. 29 de setembre
18 h Casal Cultural de
Corró d'Avall

Dv. 5 d'octubre
21 h Casal Cultural de
Corró d'Avall
Durada: 70 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros
Recomanat per a tots
els públics

Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir
de 3 anys
MAURE EL DINOSAURE - TEATRE NU. La Martina és una
nena petita, valenta i pèl roja. En Maure és un dinosaure blau,
gros i de punxes blanques. Gaudiu dels jocs i les aventures
d'aquests dos grans amics.

BONA NIT, BENPARITS!. Cofundador de Teatre de Guerrilla,
Faixedas, acompanyat virtualment per la seva banda el
Furgón Oscuro i altres artistes convidats, entre cançó i cançó
ens explica la seva particular manera de passar per aquest
món. Sense llàgrimes ni estridències ens explica com és.

Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs
Interpretació: Francesc Mas i Maria Hervàs

Idea i interpretació: Fel Faixedas - Direcció: Marcel Tomàs
Guió: X. Sanjuan i F. Faixedas - Supervisió: Carles Xurriguera

Teatre poètic visual
Ds. 6 i dg. 7 d'octubre
18 h Teatre Auditori
de Bellavista
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir
de 3 anys
BLOOP! - COMPANYIA PEP BOU. Preestrena de la nova
producció de la companyia, en residència al Teatre Auditori
de Bellavista. Una proposta atrevida i un cant a la imaginació.
Una nova i fascinant aventura on el duet protagonista, ple de
comicitat i peripècies, ens transportarà a un món de somnis
on la bombolla toran a ser la principal protagonista.
Creació i direcció:Pep Bou - Interpretació: E.Telletxea i I.
Antolín/A. Sanllehí - Música original: Ferran Martínez Palou
Música tradicional,
cançons i joguines
Ds. 27 d'octubre
18 h Casal Cultural
de Corró d'Avall
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir
de 3 anys

Teatre-concert
Dv. 19 d'octubre
21 h Teatre Auditori
de Bellavista
Durada: 85 minuts
Preu: 11 i 9* euros
Recomanat per a tots
els públics
CABARETA . Una actriu i una pianista han escrit i compost a
quatre mans una col·lecció de temes que van de l'estil pican
del Paral·lel a la cançó denúncia. Un cabaret com els d'abans
però d'ara i en clau de dona que ens farà reflexionar, entre
rialla i rialla, sobre la vida que vivim, la vida que patim, la vida
que morim...
Autoria: M. Molins i B. Granados - Direcció: J.M. Segura Interpretació: M. Molins, Bàrbara Granados, D. Them i M.
Malirach
Teatre musical
Ds. 10 de novembre
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys

ELS CISTELLS DE LA CAPUTXETA - SAMFAINA DE COLORS.
Una passejada pel calendari a través del llibre de Miquel
Martí i Pol "Per molts anys!", on el poeta dedica una poesia a
cada mes de l'any. Dins dels cistells de la Caputxeta també hi
trobarem cançons tradicionals catalanes.

LA NENA DELS PARDALS TEATRE AL DETALL. Quan el
Gran Timoner ordena exterminar
els pardals del país perquè es
mengen el gra, una nena decideix portar-li la contrària.
un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois
quotidians, sobre el respecte a la vida i la saviesa innata
dels nens.

Veu, acordió diatònic, guitarró, piano i percussions:Mirna
Vilasís - Veu, guitarra, sac de gemecs, flabiol i tamborí,
tarota i percussions:Xavi Múrcia

Autor:Jordi Palet - Direcció:Joan Maria Segura Barnadas Música: la Tresca i la Ventresca - Interpretació: Xavi Idañez i
Txell Botey
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6è Cicle d'Humor&Co
Comèdia
Ds. 17 de novembre
21 h Teatre Auditori
de Bellavista
Durada: 100 minuts
Preu: 11 i 9* euros
Recomanat a partir
de 12 anys
SOMNI D'UNA NIT D'ESTIU - ELS PIRATES TEATRE.
Sovint els somnis que més recordem són aquells que ens
trasbalsen, els que ens inquieten, els que no ens deixen
indiferents, els que fins i tot ens fan modificar la percepció
que abans teníem de la realitat. El "Somni d'una nit d'estiu"
és el més apassionat, canall, absurd i inquietant que va tenir
Shakespeare. Els Pirates en fan una versió amb el segell
de la casa: música en directe, ritme trepidant i interacció
amb el públic per oferir una gran festa escènica del text de
Shakespeare.
Direcció:Adrià Aubert - Traducció: Salvador Oliva - Música
original de Llorenç González i Guillem Roma - Interpretació:
Laura Aubert, Núria Cuyàs, Ricard Farré, Ariadna Pastor,
Laura Pau, lluna Pindado i Àlvar Triay - Producció: Els
Pirates Teatre i Els Maldà
Espectacle de titelles
Ds. 24 de novembre
18 h Casal Cultural
de Corró d'Avall
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir
de 3 anys
VOLA PLOMA - PERIFERIA TEATRO. Un conte sobre la
llibertat i el respecte als éssers vius. Robin, el protagosnista
d'aquesta història, té la possibilitat de viure el seu somni i els
espectadors, l'oportunitat d'acompanyar-lo en el seu vol.
Premi al millor espectacle per a la infància al Festival
Internacional de Titelles de Tolosa.
Direcció:J.M. Quiñonero - Autors: J.M. Quiñonero i M. García

Teatre musical
Dv. 30 de novembre
21 h Casal Cultural
de Corró d'Avall
Durada: 70 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros
Recomanat per a tots
els públics
TENORS - IL·LUMINATI. Una paròdia i, alhora, un homenatge
dels mítics concerts que durant els anys 90 van fer arreu del
món els Tres Tenors. Un espectacle que combina l'òpera amb
l'humor visual més esbojarrat, que farà riure a l'espectador
a través de situacions absurdes i que l'emocionarà amb
melodies conegudes i commovedores.
Autors: T. Sans, A. Mora, E. Casamada i M. Cobos - Direcció
escènica: T. Sans - Interpretació: E. Casamada, M. Cobos, A.
Mora i A. Aguilera/D. Garcia - Producció: Egos Produccions
Espectacle de màgia
Ds. 1 de desembre
18 h Teatre Auditori
de Bellavista
Durada: 70 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat per a tots
els públics
ENCHANTÉE - MELANIE. Màgia, aparicions, desaparicions...
tot això i molt més, amb l'humor característic, tendre, femení
i molt pillo de la Melanie. un espectacle que podreu recordar
tota la vida.
Il·lusionista: Melanie Cacho - Partener: Marçal Font
Un cop més, el gran
clàssic a les Franqueses
Dl. 1 de gener
19 h Teatre Auditori
de Bellavista
Preu: 18 i 15* euros
CONCERT D'ANY NOU - ORQUESTRA INTERNACIONAL MARAVELLA.
El gran concert de la Maravella, un dels esdeveniments
més esperats de les festes del Nadal a les Franqueses. Un
magnífic de música i cançons de diferents èpoques i estils per
començar amb bon peu el 2019.

ENTRADES. 13è Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars + 6è Cicle Humor & Co.
Venda d'entrades (*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, 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 ds. de 10 a 14 h. També a www.teatres.lesfranqueses.cat i a www.tictactiquet.com.
Informació al telèfon 938 466 506 i a www.lesfranqueses.cat
TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA: c/Astúries, 1 - 938 405 782 // CASAL CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL: Av. de Santa Eulàlia, s/n.
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FESTA MAJOR DE
CORRÓ D'AMUNT

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

Ball de Festa Major amb l'Orquestrina
Franquesina
23.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró
d'Amunt
Organització: Comissió de Festa Major
DJ fins que la festa aguanti
1.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró d'Amunt
Organització: Comissió de Festa Major

Del 3 al 5 d'agost

DIVENDRES 3 d'agost
Inflables
19 h Zona Esportiva de Corró d'Amunt
Inauguració de l'exposició
20 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Organització: AVV. St. Mamet de Corró d'Amunt
Inauguració de l'exposició de pintures d'Elisa
Martínez
20 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Organització: AVV. St. Mamet de Corró d'Amunt

DIUMENGE 5 d'agost

Festa Holi dels colors amb escuma. Vine de
blanc i marxa mullat de colors
Cal porta calçat adequat
17.30 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Organització: AVV. St. Mamet de Corró d'Amunt
Sardanes amb la cobla Ciutat de les Roses
19 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Organització: Comissió Festa Major i Sardanistes
Franqueses

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

22.45 h Zona Esportiva Municipal de Corró
d'Amunt
Organització: Comissió de Festa Major

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

Missa solemne de Festa Major i Cant dels Goigs
de Sant Mamet
11 h Església de Sant Mamet
Organització: Parròquia de St. Mamet
Circ amb l'espectacle
Ni cap ni peus. Circ Vermut
18.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró
d'Amunt
Organització: Comissió de Festa Major i PMCEIJ
Havaneres a càrrec del grup Crema Catalana
A mitja part hi haurà rom cremat per a tothom.
22 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
..................................................................................

FESTA MAJOR DE
LLERONA
Del 5 a l'11 de setembre

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

DISSABTE 4 d'agost

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

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

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

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

II Concurs de balls de saló per a aficionats no
professionals
Inscripció gratuïta
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DIMECRES 5 de setembre
Si, n'em a la fresca - Infantil
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

DIJOUS 6 de setembre
Si, ‘nem a la fresca - Adults
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

Final d'agost emplujat,
la tardor ja és al costat
Partit de Futbol Nit
Com et quedaries si et diguessin que es pot jugar
a futbol a la nit? Doncs no esperis a que t’ho
diguin i vine a provar-ho!!
22 h Camp de Futbol de Llerona
Org. Festes Laurona

DIVENDRES 7 de setembre

estratègics... des de 2 anys fins a 99 anys!
Org. Festes Laurona

les coses.
Org. Festes Laurona

Espectacle de màgia amb el mag Gabi
19 h Antigues Escoles de Llerona
Il·lusionista i mag, Gabriel González Castillo, des
de molt petit que ha tingut atracció per la màgia,
que és l’art de sorprendre i entretenir a diferents
persones en qualsevol moment i aconseguir que
visqui un moment únic i irrepetible
Org. Festes Laurona

Missa per difunts
10.45 h Església de Santa Maria de Llerona
Celebrem Santa Margarida, copatrona de Llerona.
Benedicció i repartiment dels tradicionals panets
Org. Festes Laurona

Missa de la festivitat de la Nativitat de la Mare
de Déu
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Seguidament, inauguració de la zona infantil de la
zona del Casal Parroquial

11a Acampada Familiar de Llerona
20 h A l’exterior de les Antigues Escoles de
Llerona
Org. Festes Laurona
Pòquer
Vine a participar a la cinquena partida de pòquer
de Llerona. L’objectiu de l’activitat és passar una
bona estona
23 h A la carpa de les Antigues Escoles de
Llerona
Casal Night Fever
23 h El Nou Casal-Instal·lacions Parroquials de
Santa Maria de Llerona
Reviu la música més festiva i glamurosa dels
anys 80
Org. El Nou Casal

DISSABTE 8 de setembre
10è Campionat de Ping Pong
10-10.30 h Inscripcions
10.30 h Inici 10è Campionat de Ping Pong
Es faran dues categories per edats: de 0 a
13 anys; de 14 en endavant. A continuació,
repartiment de premis als tres primers
classificats de cada categoria
Org. Festes Laurona
2n Partit de lliga Llerona – Montmeló
16.30 h Camp de Futbol de Llerona
Org. Club de Futbol Llerona
Cuboro + jocs de taula
17-19 h Antigues Escoles de Llerona
L’edat no és important, vine a jugar amb nosaltres
al voltant de la taula! Construccions amb
bales, jocs infantils, col·laboratius, d’habilitats,

Botifarrada Popular
21 h Antigues Escoles de Llerona
Queda’t a sopar un bon entrepà de botifarra al
Pati de les Antigues Escoles
Preu: 5 lauros per persona (inclou entrepà de
botifarra, refresc i postres)
Org. Festes Laurona
Espectacle d’humor ‘En Peyu i en Dani’
22 h Antigues Escoles de Llerona
En Peyu explica coses, en Dani tira àudios i fa
anar els llums
Org. Festes Laurona
Música Disco
23 h A les Antigues Escoles de Llerona
Si tens ganes de passar una bona estona i passarho bé amb els amics, vine a la nit jove de Llerona!
Org. Festes Laurona

5a Pista Lleronina per grans i petits – 10a
Animalada de Futbol
11 h Antigues Escoles de Llerona
Seguidament partit de futbol damunt el fang i
acabem amb la Festa de l’escuma
Corre, salta, arrossega’t, embruta’t i sobretot,
passa-t’ho bé en el fang de Llerona!
És obligatori omplir i signar autorització per a
participar-hi
Org. Festes Laurona
Exposició de Bonsais
11-20 h Al pati de les Antigues Escoles de Llerona
Exposició de bonsais dels membres de
l’Associació Art del Bonsai
Org. Art del Bonsai
Audició i ballada de sardanes amb la Cobla
Premià de Mar
12 h Davant de l’Església de Santa Maria de
Llerona
Després de la missa
Org. Festes Laurona amb la col·lab. Sardanistes
Franquesins

DIUMENGE 9 de setembre
12è Rastrillo de Llerona
10-12 h A l’espai exterior de les Antigues Escoles
de Llerona
Porteu aquelles joguines, llibres, etc., que creieu
que els vostres infants ja no utilitzaran però que
d’altres en podrien gaudir. Veniu al rastrillo de
Llerona per intercanviar-les.
Els vostres infants aprendran a valorar el cost de
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Taller de Bonsais
17-20 h Al pati de les Antigues Escoles de Llerona
S’explicaran els conceptes bàsics de cura,
disseny i treball de bonsais. L’activitat serà
dinàmica, treballant sobre cadascun dels arbres
de l’exposició.
Si vols el teu bonsai, per 8€ te’l podràs emportar i
seguir cuidant-lo a casa teva.
Org. Art del Bonsai

al públic a ballar en diferents formats, tot
potenciant les relacions entre les persones
Org. Festes Laurona

El despertar del foc
21 h Plaça Joan Sanpera
Org. Diables Els Encendraires

DIVENDRES 14 de setembre
Matí infantil: manualitats per a totes les edats
10.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

Fang, slack line i pinta
17 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona
Ball amb el pont d’Arcalís, amb l’espectacle ball
a l’hostal
19 h Antigues Escoles de Llerona
Aquest espectacle està basat en temes populars
i tradicionals de les comarques del Pirineu. Serà
un ball, com si estiguéssim a qualsevol poble,
plaça, era, aplec, hostal d’alta muntanya, amb
una selecció dels temes més coneguts del nostre
repertori com valsets, passos dobles, pericons,
jotes, fandangos, farandoles, tarantel·les de
muntanya i xotis
Org. Festes Laurona amb la col·lab. PMCEIJ
4rt Campionat de FIFA
19 h Antigues Escoles de Llerona
Juguem un campionat davant la pantalla. Tots hi
guanyem!
Org. Festes Laurona
Queda’t a sopar un bon tros de truita al pati de
les Antigues Escoles
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
Preu 6,5 lauros per persona (inclou truita, refresc
i postres)
Org. Festes Laurona

DILLUNS 10 de setembre

Sopar de Festa Major
21.30 h Antigues Escoles de Llerona
Lliurament de la placa al civisme del Consell del
Poble de Llerona. Tot seguit, ball amb l’Orquestra
Taxman de les Franqueses del Vallès
Preu adults 25 lauros, infantil fins a 10 anys 5
lauros.
Data pagament veïns de Llerona de l’1 al 4 de
setembre i a partir del 5 de setembre obert a
tothom. Places limitades
Org. Festes Laurona

DIMARTS 11 de setembre
Jocs de Cucanya
17 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona
Havaneres amb el Grup Arjau
19 h Antigues Escoles de Llerona
A la mitja part rom cremat i orxata
Org. Festes Laurona
Acte seguit a la finalització de les Havaneres, focs
artificials de Fi de Festa Major 2018
Antigues Escoles de Llerona
Org. Diables Els Encendraires
..................................................................................

FESTA MAJOR DE
CORRÓ D'AVALL
Del 13 al 16 de setembre

DIJOUS 13 de setembre
Animació per a la mainada... i pels més
grandets!
18 h A l’espai exterior de les Antigues Escoles de
Llerona
Espectacle d’animació participatiu en el qual,
mitjançant tot tipus d’estils musicals, es convida
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Vine a jugar amb la comissió
18 h Plaça Joan Sanpera
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
Minidisco a càrrec de Marc Oriol
19 h Plaça Joan Sanpera
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

Jocs del casal
10.30 h Plaça de l’Ajuntament
A càrrec del Casal Infantil Municipal
Org. Àrea d’Infància i Joventut
Juguem a escacs
11 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Club d’escacs les Franqueses
Miniarc
11 h Plaça Joan Sanpera
Org. Club de Tir amb arc les Franqueses
Conte: El Flabiol màgic
11.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Sardanistes Franquesins
Passadís del Terror
17 h Centre Municipal de Joves (Nau Can
Ganduxer)
A càrrec del Centre Municipal de Joves
Org. Àrea d’Infància i Joventut
Qui canta els seus mals espanta. Animació
infantil a càrrec de Circ de Jocs
18 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
Teatre: ‘El coronel ocell’ de Hristo Boitxev
19 h Casal Cultural Corró d’Avall
Org. Grup de teatre El Coverol
Taller: ‘M’estimes? Deixa’m ser lliure’
19 h Nau Can Ganduxer
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall i
La Cívica

No hi ha bona oliva
que a l'agost no sigui eixida
Cercavila cabrona
19 h Comença a la plaça de l’Espolsada
Org. Diables Els Encendraires

9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. CB Les Franqueses
Col·lab. Patronat Municipal d’Esports

Missa pels difunts del poble
19 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Pregó de Festa Major
20.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

Karaoke band infantil
17.30 h Plaça de Can Font
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

Vine a provar el tennis!!! Jornada de portes
obertes
9-10.30 h (majors de 16 anys)
10.30-11.30 h (nens i nenes de 5 a 8 anys)
11.30-12.30 h (nens i nenes de 10 a 15 anys)
Pistes de Tennis Municipals de Corró d’Avall
Org. Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana amb la
col·lab. PME
3x3 en marxa
9 h Plaça Joan Sanpera
Org. Valors i esports
Biodansa
10 h Plaça Can Font
Org. Espai univers

Correfoc infantil
21 h Rambla de la carretera de Ribes
Org. Diables Els Encendraires
Nàufrags, a càrrec de Cia. La Industrial Teatrera
22 h Plaça Can Font
Org. PMCEIJ
Holi Fluor Festival
22.30 h Plaça Joan Sanpera
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
Encabrotxada
22.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Diables Els Encendraires
Concert Miquel del Roig + Doctor Prats +
Machine Band
23.30 h Plaça Joan Sanpera
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

DISSABTE 15 de setembre
Torneig de bàsquet de pretemporada de Festa
Major

Festa de l’escuma
12.30 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

I Campionat d’Skate les Franqueses
10.30 h Pista de Cal Gavatx
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
Xocolatada de festa major
11 h Plaça Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

Concert de tarda amb Orquestra Gerunda
18 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
VI Trobada de Gegantons
18 h Plantada de Gegantons
18.30 h Cercavila
A l’olivera de la Rambla
Org. Associació Gegants de les Franqueses
Versots i Font del Cabró
20 h Plaça Joan Sanpera
Org. Diables Els Encendraires
Botifarrada
20 h Plaça Joan Sanpera
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

Taller de maquillatge infantil
11 h Plaça de l’Espolsada
Org. Viu Sa
Juguem amb fang
11 h Plaça Espolsada
Org. Espai Nadó – Espai Infant
Ska circus
11.30 h Plaça Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
Torneig Memorial Jaume Ginestí
Juvenil A contra CE Vilassar de Dalt
12.15 h Camp futbol municipal
Futbol Benjamí A contra FC Barcelona
12.15 h Camp futbol municipal

Cremada de l’Ajuntament
22.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Diables Els Encendraires
Correfoc infernal
23 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Diables Els Encendraires
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Mojitada Revivim els 2000!!!
23 h Plaça Joan Sanpera
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
Ball de nit amb l’Orquestra Gerunda
23.30 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
Karaoke band i Cuarto Segunda
1 h Plaça Joan Sanpera
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

DIUMENGE 16 de setembre
Sortida motera
9 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
Portes obertes Club Tir amb Arc Les Franqueses
10 h Nau del Club de Tir amb Arc Les Franqueses
Org. Club de Tir amb Arc Les Franqueses
Col·lab. Patronat Municipal d’Esports
Festa de la bicicleta Urbana 2018
10 h Sortida i arribada a la zona esportiva
municipal de Corró d’Avall
Inscripcions: 30 minuts abans de l’inici de
l’activitat
Recorregut de 12km aproximadament.
Org. Patronat Municipal d’Esports amb la col.lab.
Unió Ciclista Les Franqueses
Obligatori l’ús de casc.
L’organització no es fa responsable de cap dany ni
perjudici de cap participant
Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats
d’un adult

Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de
Terrassa
11 h Plaça Can Font
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall i
Sardanistes Franquesins
Missa de Festa Major
12 h Esglèsia de Corró d’Avall
Vermut musical
12.30 h Plaça Joan Sanpera
Org. LF Comerç
Arrossada popular
14 h Plaça Joan Sanpera
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
Concert Coral de Festa Major
17 h Casal Cultural Corró d’Avall
Org. Intercanvis culturals
Festa Major al ritme de QUO
Exhibició de Zumba i karate infantil i exhibició
d’Strong by Zumba
17 h Plaça Joan Sanpera
Org. QUO Fitness
Masterclass de Zumba, classe oberta a tothom
18 h Plaça Joan Sanpera
Org. QUO Fitness

10.30 h Muntatge de l’exposició de treballs
manuals
17 h Exhibició de sevillanes a càrrec d’alumnes
del Casal
18 h Concurs de truita de patates i degustació
19 h Actuació del grup rociero La Madrugá de la
Hermandad Rociera de Bellavista
6 dijous

7 divendres

Pallassos amb La Companyia Pallassos
18.30 h Plaça Can Font
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

15.30 h Torneig de petanca
17 h Ballada de sardanes a càrrec del grup de
sardanes de les Franqueses
18 h Cantada d’havaneres a càrrec del grup Nus
Mariner i degustació de rom cremat per als
assitents
8 dissabte

Cercavila
19.30 h De Can Font a l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

14 h Paella popular per a tothom
16.30 h Concert de Gospel a càrrec dels alumnes
de la Companyia Milnotes
17.30 h Actuació musical de play-back i esquetx a
càrrec del grup Vallès Músic

Ball de l’Espolsada
20.30 h Plaça Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

9 diumenge

Ball de fi de festa amb Taxman
21 h Plaça Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

10 dilluns

A alguna hora de la nit…. Traca de fi de festa!
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5 dimecres

10 h Torneig de dòmino i parxís
16.30 h Exhibició de tai-txi a càrrec d’alumnes
del casal
17.30 h Representació de l’obra de teatre Aquí no
paga nadie a càrrec del grup de teatre Siempre
Joven de Bellavista

Jocs gegants casolans
10.30 h A la Rambla de la carretera de Ribes
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

III Trobada de gegants
11 h Plantada
11.30 h Cercavila
Plaça Joan Sanpera
Org. Associació Gegants de les Franqueses

SETMANA CULTURAL DE LA GENT GRAN DE
BELLAVISTA
Del 5 a l’11 de setembre al Casal d’Avis i Centre
Social de Bellavista

17 h Ball de diumenge amb musica en viu a
càrrec del músic Àlex, obert a tothom

16.30 h Exhibició de ball en línia a càrrec
d’alumnes del casal

Al setembre, o se sequen les fonts
o s'emporten els ponts

17.30 h Actuació del grup musical Flors i Violes
11 dilluns
Celebració de la Diada de Catalunya
14 h Dinar dels socis del Casal d’Avis de
Bellavista
16.30 h Lliurament de trofeus, petanca, dòmino,
parxís, concurs de truita a càrrec de l’Alcalde i la
regidora de Gent Gran
17 h Comiat de la Setmana Cultural. Ball amb
música en viu a càrrec del Duo Melody

AGENDA D'ACTES
3 dilluns (set.)
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
.....................................................................................

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

11 dimarts (set.)

13 dijous (set.)
Xerrada: Tornada a l’escola
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Org. Espai Nadó – Espai Infant
.....................................................................................

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

16 dimenge (set.)

27 dijous (set.)

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

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

20 dijous (set.)

30 dimenge (set.)

Juguem a... psicomotricitat
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Org. Espai Nadó – Espai Infant
Xerrada: ‘L’envelliment actiu’ a càrrec de Ramon
Bayés, psicòleg
19 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt
.....................................................................................

22 dissabte (set.)
7a Festa Aniversari ENEI
17.30 h Plaça de l’Espolsada
Música, espais de joc, berenar... i sobretot gaudir
d’una tarda en família
Org. Espai Nadó – Espai Infant
.....................................................................................

23 dimenge (set.)

Diada Nacional de Catalunya
10.30 h Sala de Plens de l’Ajuntament
Conferència ‘La República de Catalunya; una
oportunidad para España y para Europa’, a càrrec
de la política, advocada i periodista Beatriz Talegón
11.30 h Sortida des de la plaça de l’Ajuntament fins
al monòlit del passeig Tagamanent
Seguici amb Els Garrofers, petit concert a càrrec
de les corals Xeremella, Cor Camins i Cantaires
de Corró; Ofrena floral; Sardana cantada ‘Himne
al Poble de les Franqueses’; Cantada de ‘Els
Segadors’; Piscolabis popular i animació musical

24 dilluns (set.)

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

I Marxa Nòrdica Les Franqueses
10 h Sortida i arribada a la Zona Esportiva
Municipal de Corró d’Avall
(9 h pels que no han fet mai marxa nòrdica i 9.30 h
pels que ja han fet)
Preu 5 euros, inclou avituallament i esmorzar. Cal
portar calçat i roba còmode
Org. Patronat Municipal d’Esports
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
Germandat Corró d’Amunt
12.30 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt.
Missa i cant dels goigs
14 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt. Dinar de
Germanor i animació de tarda
Preu 13 euros tot inclòs, 10 euros nens fins a 11
anys
Inscripcions fins el 27 de setembre de 2018. Més
informació a veinscorro@gmail.com o al 938 434
057 i 649 030 820
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt
.....................................................................................

1 diumenge (oct.)
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
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[ agenda ]
5 divendres (oct.)
2a Jornada de Salut, Alimentació i Exercici Físic
Jornada de taules rodones
9 h Can Ribas

Activitats Infantils
17 h Plaça de l’Espolsada
Org. Àrea de Sanitat i Salut Pública
.....................................................................................

6 dissabte (oct.)
2a Jornada de Salut, Alimentació i Exercici Físic
Caminada per la Riba del Congost
9 h Sortida des de Can Ribas
Org. Àrea de Sanitat i Salut Pública i La Cívica
.....................................................................................

ACTIVITATS I
CURSOS
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-i-de-lleure
CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
Obert a partir de l’1 de setembre (a partir de 12
anys)
Sala Esfera (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 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)
Aquest setembre vine a preparar el Passadís del
Terror per la Festa Major
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Centres Municipals de Joves
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ESPAI ZERO Centre Cultural de Bellavista
Inici del nou curs el dia 4 de setembre
Durant tot el mes dm, dj i dv. Coneix l’Espai Zero
i Jocs de taula
Horari estiu (maig – setembre) de 18-20 h
Horari hivern (octubre – abril) de 17.30-19.30 h
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
Org. Espai Zero Àrea d’Infància i Joventut

CASAL INFANTIL MUNICIPAL
Obert a partir del 12 de setembre (per a infants
de 3 a 11 anys)
Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses,
cançons, xanques, excursions, festes populars,
convivències, etc.
PORTES OBERTES: els dies 12 i 13 de setembre
podeu venir a conèixer el casal
De dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 404 967
(Corró d’Avall) / casalsinfantils@lesfranqueses.
cat
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals

CASAL DE SETEMBRE
Del 3 al 10 de setembre, de 9 a 13h
Casal de vacances. Activitats, jocs, excursions.
Serveis opcionals d’acollida de 8 a 9 h,
menjador i casal de tarda subjectes a un mínim
d’inscripcions
50 euros individual i 42,50 euros segon o més
germans
Inscripcions als Casals Infantils Municipals
Més informació: 938 405 781 / casalsinfantils@
lesfranqueses.cat

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DE
BELLAVISTA
Matrícula oberta al Centre de Formació d’adults

Vols aprendre llengües? Vols preparar-te per la
prova d’accés a Grau Superior?
Nova matrícula: a partir del 4 de setembre
podreu matricular-vos directament en aquells
ensenyaments que tinguin places disponibles
després de la preinscripció
20 euros quota material
Dl, dc i dv de 10 a 12 h dm i dj de 17 a 19 h
Al CFA (carrer Rosselló, 37). Inscripcions
gratuïtes al 938 402 653
Més informació: http://agora.xtec.cat/
cfabellavista
Org. Centre de Formació d’Adults

TALLERS GENT GRAN
Inscripcions del 12 al 21 de setembre
Bellavista: Inscripcions i sessions al Casal
d’Avis de Bellavista
• Memòria: Dm de 15 a 18 h (2 grups) Inici: 9
d’octubre
• Informàtica: Dm de 18 a 19.30 h (nivell IV) Inici:
9 d’octubre
• Informàtica: Dc de 17 a 20 h (nivell II i III) Inici:
10 d’octubre
Corró d’Avall: Inscripcions i sessions al Casal
de la Gent Gran de les Franqueses
• Memòria: Dj de 16 a 19 h (2 grups) Inici: 11
d’octubre
• Informàtica: Dl de 16.30 a 19.30 h (nivell III i V)
Inici: 8 d’octubre
Llerona: Al Centre Social de Llerona,
inscripcions a l’Àrea de Gent Gran 938 616 360
• Memòria: Dm de 16 a 17.30 h Inici: 11 d’octubre
• Informàtica: Dj de 16.30 a 18 h (nivell I i III)
Inici: 4 d’octubre
• Ioga: Dl de 18 a 19.15 h Inici: 8 d’octubre
Marata: Al Centre Cultural de Marata,
inscripcions a l’Àrea de Gent Gran 938 616 360
• Memòria: Dl de 16 a 17.30 h Inici: 8 d’octubre
• Informàtica: Dc de 17.30 a 19.30 h (nivell I i III)
Inici: 10 d’octubre
Corró d’Amunt: A les Antigues Escoles de Corró
d’Amunt, inscripcions a l’Àrea de Gent Gran 938
616 360
• Memòria: Dc de 16 a 17.30 h Inici: 10 d’octubre

Pel mes de setembre
es talla el que penja

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
A les Antigues Escoles de Corró d’Amunt

21,50 € en concepte de drets de matrícula.

Informàtica: Disseny de peces i impressió en
impressora 3D, Introducció a les xarxes socials
com a eina de comunicació per a l’empresa i
l’autònom.
Salut, cultura: Ioga dinàmic, Tècniques de
relaxació i control de l’estrès, Dietètica i nutrició,
Auto maquillatge, Cuina actual i Taller de tapes.
Més informació a canfont@lesfranqueses.cat o al
telèfon 938 403 375

• Cant coral. Sessions teòriques i pràctiques
Dm. de 20.30 a 22 h
Inscripcions: Marc Tost 637 908 597 o marctost@
hotmail.com
• Pintura. Sessions d’exercicis guiades. Pla
individualitzat
Dl i dj. de 17 a 19 h
Inscripcions: Elisa Martínez 630 714 344
• Tai-txi. Sessions teòriques i exercicis pràctics
Dm. de 19 a 20 h
Inscripcions: Marc Ricart 638 056 983
Informació: veinscorro@gmail.com
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de Corró
d’Amunt

CURSOS A CAN FONT Centre d’Art i Noves
Tecnologies
Les classes s’iniciaran a partir de primers
d’octubre de 2018 depenent de la matèria. El
període de matriculació és del 3 al 7 de setembre
per a residents a les Franqueses i del 10 al 28 de
setembre per a residents i no residents.
En els cursos de durada d’octubre a juny a part
de la quota mensual cal abonar la quantitat de

Cursos per a escolars: Juguem en anglès I
i II, Reforç escolar, Taller de pintura i dibuix
infantil, Laboratori de robòtica per a infants,
Programació de videojocs per a ordinadors
(versió infantil), Ciència per a infants, Cuina per a
nens i pares.

ACTIVITATS ENEI
• Ioga per a embarassades. Un espai per
l’autoconeixement a partir de la connexió amb el
cos, les emocions i la respiració.
Cal inscripció prèvia
Dl de 17 a 18.30 h i dm de 10.30 a 12 h, Centre
Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó - Espai Infant

Cursos per a joves: Laboratori de robòtica per a
joves, Programació de videojocs per a ordinadors
(versió per a joves), Disseny de peces i impressió
en impressora 3D i Tallers de pintura i dibuix per
a joves.
Activitats per a adults: Practiquem anglès I, II,
III, IV, V i VI, Conversa, lectura i escriptura en
anglès, Practiquem francès I, II i Alemany inicial.
Tallers: Laboratori de Robòtica per a
adults, Tallers de pintura i dibuix, Ceràmica,
L’Aquarel·la. La tinta i l’aiguada, Taller de
restauració de mobles, Taller de dibuix i disseny
assistit per ordinador, Utilització pràctica de la
càmera digital. Iniciació a la fotografia, Ajusta,
modifica i retoca les teves fotos, Costura de
supervivència i patchwork i Història universal.

Prohibició de fer foc
en zones agrícoles i
forestals sense permís

L’agenda queda subjecta a
possibles canvis.
www.lesfranqueses.cat
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[ grups polítics ]
Francesc Colomé

President del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates
El Partit Demòcrata exigeix al Govern espanyol que compleixi amb el compromís d’augmentar l’aportació de l’IRPF destinada a
finalitats socials per a Catalunya. El Partit Demòcrata ha registrat la petició de compareixença al Senat de la ministra de Sanitat,
Consum i Serveis Socials, Carmen Montón, després de saber que Catalunya es quedarà aquest any sense l’increment compromès
de 1,6 milions d’euros per a programes socials desenvolupats per la Taula del Tercer Sector. “A Catalunya es recapta el 23,4% de
l’IRPF per mitjà de la casella de finalitats socials i rep el 15,4%, 8 punts de diferència“, asseguren els portaveus de la Taula del
Tercer Sector. En aquest sentit, el portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, considera que “la responsabilitat fiscal i el
compromís amb les entitats socials de la ciutadania de Catalunya no es veu corresposta pel Govern de l’Estat amb l’aportació
del 0,7 % de l’IRPF per a finalitats socials destinada al Tercer Sector social català“. Així mateix, la portaveu de Sanitat del
PDeCAT al Congrés, Míriam Nogueras, ha registrat una bateria de preguntes dirigides a l’Executiu sobre aquest assumpte. La
diputada explica que el 2016 l’Estat va recaptar 11 milions extres amb la casella que dedica un 0,7% de l’IRPF a fins socials, i es
va proposar -sota el govern del PP- que aquests recursos es repartirien entre les comunitats autònomes i que Catalunya rebria,
concretament, una aportació addicional de 1,6 milions. “No obstant això, a finals de juny la Comissió Delegada del nou Ministeri
de Sanitat, Consum i Benestar Social -del PSOE- ha canviat de criteri i ha decidit que Catalunya no tinguin aquesta aportació
addicional“. No comencem bé! Bones vacances.

Èlia Montagud

Regidora del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
D’un temps ençà, el govern del nostre Ajuntament està aplicant una sèrie de mesures restrictives que retallen uns drets d’accés
a la informació que, com a regidors, teníem anteriorment. L’ofensiva va començar amb la revisió i aprovació del nou Reglament
Orgànic Municipal, el novembre de 2017, en algun punts més restrictiu que l’anterior i amb el rebuig de totes les al·legacions que vam
presentar amb l’únic objectiu de facilitar el diàleg ciutadania - administració. El segon embat ha estat la retallada de les funcions
del ple i el traspàs d’algunes de les seves competències a la Junta de Govern Local, les sessions de la qual no són públiques en la
seva totalitat. Finalment, els regidors que no som membres de la Junta de Govern Local no tenim dret a disposar de l’ordre del dia.
Lamentem aquest viratge cap a postures intransigents, que restringeixen la participació, dificulten el seguiment dels assumptes i van
contra el principi de transparència.

Joan Antoni Marín

Regidor del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés
[PSC-CP]
Durante estos meses hemos estado trabajando en el borrador de una nueva ordenanza de civismo y convivencia. Teníamos la
responsabilidad de abrir y actualizar ese marco de convivencia social y respeto mutuo para dotarnos de realismo y poder responder
con medidas encaminadas al fomento y promoción del civismo y convivencia.
En estos momentos disponemos de una ordenanza que su aprobación se remonta al año 1996, donde todavía se hablaba en pesetas
y que no recoge realidades que nos acompañan actualmente, y que tampoco el importe de las sanciones que se aplican están
actualizadas al momento actual. Diríamos para ser más directos, que la ordenanza está obsoleta y superada por los tiempos que
vivimos.
En esta nueva ordenanza, se deben actualizar las situaciones incívicas y su correspondiente sanción, como por ejemplo la recogida
de excrementos de los animales de compañía, actualmente tienen una sanción de 5.000 pesetas (30€) y con la nueva ordenanza la
sanción debería ser como la de otros municipios, que van entre 300€ y 900€.
Se ha propuesto también la posibilidad de realizar trabajos substitutorios de carácter social, en lugar del pago de dichas sanciones.
Esta nueva ordenanza, en su borrador inicial, se puede ver enriquecida en esta fase inicial, como en su fase de alegaciones por
asociaciones, entidades u otros grupos políticos con sus aportaciones. Por tanto estamos en la propuesta de un cambio substancial
de la ordenanza dentro de un marco que será el plan de convivencia. Después de todo el proceso de elaboración, esperamos que
después de vacaciones se pueda aprobar en el pleno de manera definitiva y empezar a aplicarla. Destacar que se está trabajando de
manera muy participativa con todos los vecinos y esperamos que esta ordenanza sea la de todos y para todos.
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Àngel Profitós

Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal [ERC-AM]
GOVERN MUNICIPAL: MOLTA FRESSA I POCA ENDREÇA
El govern municipal prepara les eleccions de 2019. I ho fa a cop de titular. Amb anuncis al butlletí, a la web municipal i amb rodes de
premsa per presentar un seguit de plans: Pla social i econòmic, Pla de civisme i convivència, Reglament de participació ciutadana ...
Malauradament, darrera l’eslògan hi ha poca “teca”. És un regal mediocre amb un embolcall encisador. Compartim la necessitat de
planificar per treballar eficientment i resoldre qüestions tant cabdals com les vinculades als drets de la ciutadania.
Ara bé, presentar mesures sense dotació pressupostària ni indicadors per a la seva avaluació és el primer símptoma de la poca
voluntat per a fer-les realment efectives. Un brindis al sol.
Es fan trampes al solitari quan enlloc de treballar per tenir una visió real dels problemes de fons del municipi, el que fa el govern és
imposar la seva visió preconcebuda que justificarà el seu discurs, la feina superficial i la publicitat que busquen. Com diuen en el món
periodístic, “no deixis que la realitat t’espatlli un bon titular”.
A les Franqueses tenim una regidoria de participació que anuncia l’obertura d’un debat per a l’elaboració d’un reglament de
participació ciutadana. Tanmateix, la normativa municipal que han aprovat recentment menysté la ciutadania a l’hora de participar
dels plens municipals, fóra de càmera i amb restriccions. No és d’estranyar quan el regidor és contrari a que els catalans i catalanes
votéssim el passat 1 d’octubre. I més quan tenim persones empresonades per aquest fet.
En definitiva, el govern PDeCAT i PSC està fent una política d’aparador excel·lent.

Francesc Torné

Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses [CpF]
EL MANTENIMENT ÉS IMPORTANT
En aquest moments, invertir en les persones és important, ja sigui amb ajuts directes o amb serveis per atendre les persones i
assegurar-ne el seu benestar. Però també és important invertir en el manteniment de parcs, espais públics, equipaments… que
formen part del nostre municipi. Si aquest manteniment no es fa prou bé comencen a aparèixer problemes que després costen molt
més de reparar. Cal fer un bon manteniment perquè les coses no es facin malbé i solucionar-les ens costi més car. Necessitem
canviar les polítiques per afrontar les qüestions més necessàries, però també hem de mantenir el que ja tenim per no perdre la seva
funcionalitat i perquè en poguem gaudir tots i totes.

Martha Edel

Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya [PPC]
Desde la Oposición
A raíz de la renuncia del señor Javier Álvarez Álvarez como Regidor en el Ayuntamiento de Les Franqueses, tuve que asumir este
cargo; pero a diferencia de él, a mí me ha tocado desempeñarlo desde la oposición. En la oposición realmente no es mucho lo que se
puede hacer. No obstante, mi intención es apoyar cualquier propuesta, siempre que esta sea para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Les Franqueses. Esta es mi política y será siempre la corriente que me rija.
Por otro lado, veo que para mucha gente, (y no me refiero únicamente a nuestro ayuntamiento sino que también lo he visto en otros
ayuntamientos), el estar en la oposición les puede significar que tienen que decir siempre NO a cualquier propuesta del gobierno. Esto
es sencillamente ponerle palos a las ruedas, cuestionarlo todo y lo que es peor, bloquear iniciativas que pueden resultar interesantes
y productivas para el ciudadano.
La idea que tengo de un ayuntamiento es que éste debe ser la casa que nos represente a todos (indistintamente de razas, religiones,
colores políticos, etc.); es el sitio que gestiona dinero público, el cual tiene que verse reflejado en el bienestar de todo el pueblo,
mediante grandes ideas, excelentes propuestas y proyectos viables. Esto debería hacerse durante toda la legislatura, aunque es
curioso ver cómo hay ayuntamientos que lo hacen únicamente los meses que preceden a unas elecciones municipales. No obstante,
ojalá sepamos aprovechar las mejoras que sufren los pueblos en beneficio del ciudadano. Siempre y cuando las propuestas vayan a
favor de los franquesinos, yo siempre las apoyaré!
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