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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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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]

Venen dies per fer memòria. A les
Franqueses el record és present.
I és que el 20 de setembre vam
viure ben d’aprop l’inici d’una
operació judicial i policial que,
poc ens imaginàvem aleshores,
passaria per l’empresonament i
l’exili de persones que han treballat
per poder exercir els drets que
hauria de contemplar qualsevol
democràcia. L’1 d’octubre va ser
un dia d’il·lusió, d’escollir entre
tots quin futur volem, però la
contundència de la força de l’Estat
ens va deixar finalment un gust
agredolç. Vam votar, vam decidir,
vam guanyar, però no ho vam poder
fer lliurement, en llibertat. La
por, la tristesa i la ràbia van tenyir en certa manera la il·lusió amb què volíem
començar un nou projecte, un nou país construït entre tots, la nostra República.
L’octubre és sinònim de memòria, però també d’agafar forces. Comencem un
nou curs i les nostres conviccions, la nostra lluita, no pot defallir. I no podem
ser febles perquè volem que es faci efectiu el que el poble va decidir a les urnes,
però també perquè necessitem que els anhels de Catalunya siguin escoltats als
despatxos i no als jutjats. Malauradament encara ens queda camí perquè els
nostres presos polítics no han estat sotmesos a cap judici i porten molt temps a
la presó o a l’exili, massa temps. I, per tant, els propers mesos seran intensos
perquè sabrem fins a on està disposada a arribar la maquinària posada en
marxa per la repressió amb l’objectiu d’aturar la nostra llibertat. I és que com
sempre dic no és tracta d’independència és tracta de democràcia, de respecte,
de drets humans...
Per tant, aquest nou curs ve marcat per esdeveniments polítics importants
que tornaran a omplir les nostres agendes i hem d’estat preparats. Però tot
i que no hem de perdre de vista la política nacional, els nostres municipis
han de continuar endavant amb nous objectius que millorin la qualitat de vida
dels nostres ciutadans. A l’Ajuntament de les Franqueses això ho tenim clar.
I aquest curs podrem finalitzar projectes importants que suposaran un abans
i un després al municipi. Hi ha sobre la taula transformacions que relligaran
les diferents zones de les Franqueses. Un exemple és el pas soterrat que
unirà Bellavista amb Corró d’Avall. Actuacions que no només són millores
urbanístiques sinó que també ajudaran a relligar, trencar barreres i crear nous
vincles entre els nostres veïns. Ara ja som 20.000 habitants i volem un municipi
que conservi la identitat de cada poble, però també potenciar les Franqueses
del Vallès creant unió i orgull de pertànyer a una de les zones més privilegiades
de la nostra comarca.
Nosaltres comencem curs amb energia renovada per tot el que ha de venir i
sobretot per acabar aquesta legislatura assolint tots els projectes que ens vam
fixar perquè el nostre compromís amb la ciutadania és la nostra prioritat.
Bon inici de curs!
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[ actualitat ]
Pla de Barris opta a una ampliació fins el 2020

L’ampliació permetrà continuar durant dos anys més els programes
socials que es realitzen a Bellavista i els ajuts a la rehabilitació

E

l Projecte d’Intervenció Integral del barri
de Bellavista, conegut com a Pla de
Barris, s’acollirà a la pròrroga autoritzada
per la Generalitat de Catalunya durant
aquest estiu. D’aquesta manera i en el cas que
la sol·licitud sigui acceptada, el programes i
projectes que, des de 2010 funcionen gràcies a
aquest projecte, es perllongaran fins el 2020.

Pla de Barris es va iniciar el 2010 després de la
Generalitat decidís concedir una subvenció de
4.392.002,79 euros per a accions d’intervenció
integral per a la millora de Bellavista. Aquesta
subvenció cobria el 50% del total del projecte
presentat per l’Ajuntament, que ascendia fins
a 8.784.005,58 euros. El 50% del pressupost
depèn de les aportacions municipals, ja sigui
des de fons propis o cercant vies alternatives
de finançament. Des d’aleshores, el pla s’ha
prorrogat dues vegades i amb la propera
ampliació, tindrà un recorregut total de 10 anys.
Fins a aquest estiu s’han desenvolupat a
Bellavista diversos programes de cohesió social,
de formació i inserció laboral, de mediació i
suport a les comunitats de veïns o els d’ajuts a
la rehabilitació d’edificis i realitzat actuacions
com la urbanització del passeig d’Andalusia o
de la plaça Espanya o la millora de la passera
sobre la línia del tren del passatge Ponent amb
la instal·lació de dos ascensors.
La possible pròrroga de Pla de Barris permetrà donar
continuïtat als programes i actuacions següents:
• Urbanització i millora de diverses places de
Bellavista, entre elles la plaça de l’Esbarjo.
• Obertura de noves convocatòries d’ajuts a la
rehabilitació d’edificis.
• Creació d’un espai cívic i social a l’illa
d’equipaments del carrer Rosselló .
• Adequació diversos locals usos cívics i socials.
• Instal·lació i dinamització d’un punt d’accés
a internet al nou espai cívic.
• Projecte d’un centre de dia per a la gent gran .
• Connexió per internet dels equipaments de Bellavista.
• Construcció d’un nou col·lector o dipòsit de tempesta i
retenció d’aigües pluvials.
• Gestió del projecte d’intervenció integral
• Construcció del pas soterrat per a vianants i bicicletes
de doble connexió entre Bellavista i la Zona Esportiva
Municipal de Corró d’Avall
4
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• Continuïtat dels següents programes socials:
◊ Suport i mediació a les comunitats de veïns.
◊ Cohesió social, diversitat i convivència.
◊ Dinamització comunitària, promoció de la xarxa
associativa i participació ciutadana.
◊ Foment del comerç de proximitat.
◊ Formació i inserció laboral per a col·lectius vulnerables.
◊ Espai Familiar.
◊ Comunicació.
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Fase final de l’adequació del Parc del Falgar
i la Verneda com a zona d’esbarjo i espai
natural de les Franqueses

E

l parc del Falgar i de la Verneda
ha entrat en la fase final de les
obres d’adequació d’aquesta antic
espai pensat per a zona verda i
equipaments i que ara es transformarà
en una nova zona humida de la comarca.
El parc combinarà els espais per a l’oci
sostenible i l’esport amb l’observació d’aus
o l’estudi de la natura.
El parc està dividit en quatre parts
diferenciades pel que fa a usos i accessos:
Zona d’aparcament i Escola de Natura
En aquest primer espai, passada la zona de
la Verneda, conviuran l’espai pels vehicles
que hi accedeixin amb la futura Escola de
Natura. Aquest espai educatiu, no forma
part del projecte actual, i es desenvoluparà
en una fase paral.lela. L’objectiu és que
una part de l’escola estigui gestionada pel
Consorci del Besòs i, a mig termini, s’hi
instal·li l’Observatori del Besòs-Tordera.
Es preveu que a mig termini es pugui
limitar l’accés al parc a transport col.
lectiu, restringint el pas pel gual del Falgar
només a vianants i bicicletes.
Praderia
És una zona reforestada amb espècies
autòctones i on s’hi instal.laran jocs
infantils i jocs de salut conformant una
zona lúdica i esportiva. Per aquesta zona
transcorre un circuit per a bicicletes que
s’ha il.luminat amb sistemes sostenibles i
respectuosos amb la fauna i la natura.
Zona de transició
Aquesta espai és la zona situada entre la
praderia i la part humida del parc. També
s’hi plantaran arbres i arbustos.

Zona humida
Aquest espai és un espai pensat per a
l’observació i la nidificació de les aus
durant la seva estada a la zona en època
migratòria. L’espai central de la zona
humida és un llac artificial de 17.564 m2
de superfície i 1,5 metres de fondària que
restarà protegit de les incursions humanes
amb arbustos i vegetació que l’envoltaran.
Aquest llac té una capacitat per 30.000 m3
d’aigua. Aquesta aigua serà reutilitzada
pel reg i també, a través d’un sistema de
filtració natural, retornarà al Congost.
Aquesta zona també la conformen dos
llacs més petits, a la zona nord, que
conformaran el sistema de depuració
natural de l’aigua. Una canonada farà
arribar l’aigua des de la depuradora de
la Garriga fins al llac situat al llindar amb
la carretera de l’Ametlla. Aquí, l’aigua ja
depurada, tornarà a filtrar-se de manera
natural gràcies a la vegetació. Des d’aquí
passarà a un segon llac on es depurarà
per tercera vegada i d’allà al llac principal.
Aquest sistema de neteja natural de l’aigua
permet l’estalvi de costos.
La llacuna principal comptarà amb
tanques d’observació ornitològica.

El parc del Falgar i de la Verneda té una
superfície total de 171.200 m2, 127.000
m2 a la zona del Falgar i 44.000 m2 a la
Verneda.
El pressupost total de l’obra és de més de
3.700.000 euros.
Antecedents
La urbanització del Parc del Falgar s’inicia
com a part del projecte que afecta el sector
industrial P. En una fase inicial, aquest
espai es plantejava com a zona verda i
d’equipament. L’any 2007, però, l’empresa
adjudicatària de les obres i l’Ajuntament
rescindeixen el contracte.
L’any 2010 s’encarrega la redacció d’un
nou projecte per a la finalització del Parc.
Aquest encàrrec preveu la incorporació
de nous criteris de sostenibilitat i de
participació ciutadana en el projecte.
Amb aquesta voluntat s’inicia l’any 2012
un procés participatiu per a decidir-ne
els nous usos. Aquest procés culmina el
2014 amb la redacció de la Modificació del
Projecte d’Acabament del Parc.
Al març de 2017 s’adjudiquen les obres que
actualment s’estan duent a terme amb les
empreses Gesa S.L i Barnasfalt.
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[ actualitat ]
Corró d’Amunt comptarà amb noves
voreres aquest mes

L

’A j u nt a m e nt
finalitzarà aquest
octubre les obres
de pavimentació
de les voreres de la
carretera d’entrada a
Corró d’Amunt (carretera
BV-5151) que facilitaran
els
accessos
als
habitatges. Les obres
es complementen amb
la instal·lació de la
canonada que facilitarà
la connexió a la xarxa
d’abastament
d’aigua
potable als veïns i veïnes
de la zona.
La portada d’aigua a
totes les cases de la
zona urbana de l’entrada
del poble ha esdevingut
una prioritat arrel de la
sequera al 2016 que va

Tram de construcció de voreres a la BV5151 a Corró d'Amunt

deixar sense aigua a
part de la zona urbana
de
Corró
d’Amunt
(uns 30 habitatges)
que s’abastia de pous
particulars que es van
assecar.
Amb una inversió de
més de 50.000 euros
es dóna forma al
projecte
d’inversions
financerament sostenibles
impulsat pel consistori
amb l’objectiu de destinar
més d’un milió i mig
d’euros,
concretament
1.654.053 euros, una bona
part del superàvit, a
realitzar actuacions per
millorar les condicions
de vida dels ciutadans
i els serveis dels que
disposen.

Enllestides les millores d’asfaltatge de
l’aparcament del carrer Sant Josep

La superfície de 1200m2 s’ha pavimentat en poc més
d’una setmana

L

a ciutadania pot gaudir des de mitjan del mes de setembre de les millores
d’asfaltatge de l’aparcament del carrer Sant Josep. En total 47 places
d’aparcament en bateria, dues de les quals estan reservades a conductors
amb mobilitat reduïda.
L’Ajuntament ha invertit uns 25.000 euros en una nova pavimentació, retirar les
voreres, repintar les places d’aparcament, construir una rampa d’accés per
a minusvàlids a l’alçada del carrer de l’Alba i adequar l’espai per a la plantació
d’arbres.
Aquesta actuació s’inclou també en el projecte d’inversions financerament
sostenibles impulsat pel consistori mitjançant el qual destina més d’un milió i mig
d’euros a realitzar actuacions per millorar les condicions de vida dels ciutadans
del municipi.

6

Reobert el pont de la
BV1433 a Llerona

A

principis del mes de setembre s’ha
reobert al trànsit el pont de la carretera
BV1433 que travessa el Congost, a
Llerona. El pont ha estat tallat al trànsit
de vehicles durant 15 per les feines de
substitució dels elements de seguretat.
Aquestes obres, realitzades per la Diputació
de Barcelona, han suposat la substitució dels
elements de seguretat, els guardaraïls, per
una estructura de formigó. Paral·lelament,
s'ha eixamplat el pont un metre per fer
un nou pas de vianants voladís. Les obres
s’han realitzat per millorar la seguretat
d’aquest pas elevat i adequar els elements de
l’estructura a la normativa vigent.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Aprovat el projecte de remodelació
de l’estació de la línia R3 que permetrà
la creació d’un nou pas soterrat

La obres s’emmarquen dins el projecte que afecta totes les estacions
de Parets a la Garriga i són imprescindibles per al desdoblament de la línia

L

a publicació al Boletín Oficial
del Estado (BOE) del projecte de
remodelació de les estacions de
Parets del Vallès, GranollersCanovelles, les Franqueses i la Garriga
i de la Declaració d’Impacte Ambiental
de les actuacions a la línia R3 són
l’impuls definitiu per a remodelar,
crear accessos i millorar la seguretat
a l’estació de les Franqueses i, en un
futur, que el desdoblament d’aquesta
línia de tren, al seu pas per la comarca,
sigui una realitat.
Les actuacions que realitzarà Adif
permetran la creació d’un pas
soterrat que connectarà l’actual zona
d’estacionament de la carretera de
Ribes amb el carrer d’Anna Maria Mogas
i les naus de les antigues casernes. Adif
inclourà dins les obres la creació del
calaix sota les vies i, posteriorment,
l’Ajuntament en crearà els accessos a
banda i banda del traçat ferroviari i hi
adequarà els elements de seguretat i la
Imatge actual de l'estat de l'estació de les Franqueses de la línia R3

il·luminació.
Abans, però, es realitzaran
totes les obres de remodelació
de l’estació. S’ampliarà la zona
d’andanes fins a 210 metres de
llargària i una amplada mínima
de 3 metres. Es conserven
els traçats de les vies 1 i 2,
renovant-ne les estructures
però s’aixequen les actuals
vies 3 i 4 per deixar espai per al
futur desdoblament de la línia.

Es fan desaparèixer els actuals
passos a nivell entre andanes
i es crea un pas inferior amb
escales i ascensors.
També
es tancarà l’accés a l’estació
amb la instal·lació de torns per
entrar-hi. Les actuacions en la
zona de vies i d’andanes també
suposaran la desaparició de
l’espai d’horts que transcorre
paral·lel al carrer d’Anna Maria
Mogas.
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[ actualitat ]
“La realidad que esconde un lazo amarillo
no es la independencia. El lazo amarillo
debería llevarlo todo demócrata”
Més de 200 persones assisteixen a la conferència de l’advocada
Beatriz Talegón per celebrar la Diada Nacional de Catalunya

L

a sala de plens i el vestíbul de
l’Ajuntament de les Franqueses
han quedat plens de gom a
gom amb més de 200 persones
aquest 11 de setembre per escoltar
la conferència de l’advocada i
política Beatriz Talegón. Sota el títol
“La República de Catalunya: una
oportunidad para España y para
Europa”, Talegón ha fet servir els
seus dots com a tertuliana per parlar
de la situació política a Catalunya.
L’advocada, que va militar al PSOE, és
coneguda per les seves declaracions a
favor del dret a decidir i en contra de la
judicialització del Procés. “La realidad
que esconde un lazo amarillo no es la
independencia. El lazo amarillo debería
llevarlo todo demócrata”, ha dit Talegón
a la conferència.
L’advocada ha afegit que els polítics
empresonats no són delinqüents,
sinó que són referents en el món de la
política, en civisme. “Es lamentable que
en España se utiliza siempre las mismas
herramientas: mentiras, represión,
silencio, miedo, cárcel, exilio…”, ha
assegurat Talegón.
L’advocada també ha estat molt crítica
amb l’actuació policial durant l’1
d’octubre. “La policia también apaleó
y pegó a personas que no querían
independizarse”, ha sentenciat. “El

problema que tiene
España es un problema
de democracia”, ha
afegit Talegón crítica
amb els governs a
l’Estat Espanyol.
Talegón ha explicat
que ella mateixa i
la seva família han
estat amenaçats per
defensar el dret a
decidir, però considera
que el que passa
a
Catalunya
s’ha
d’explicar perquè tot
l’Estat ho sàpiga. L'advocada Beatriz Talegón durant la seva intervenció l'11 de setembre
L’advocada, que ha
fet de tertuliana a diversos mitjans no puede más, no puede estar viendo
de comunicació, ha assegurat que els que la justicia hace lo que hace. España
mitjans són culpables que la situació está siendo la vergüenza de Europa”,
a Catalunya hagi arribat “al límit”. ha sentenciat. “Se os persigue por
Talegón ha explicat com a ella mateixa querer ser libres y republicanos. Lo
li han demanat que no assisteixi a mismo hemos sentido los republicanos
programes fins que no se solucioni la castellanos, vascos, asturianos…”, ha
situació política a Catalunya. “Yo no afegit. L’advocada també ha explicat que
soy independentista. Yo defiendo que té molt clar que “todos los procesos de
los independentistas tengan derecho independencia que son tensos es porque
a expresarse”, ha assegurat. “Para hay algo que no se quiere soltar”.
algunos es mejor silenciar y callar”, ha Beatriz Talegón no ha deixat ningú
afegit.
indiferent. L’alcalde de les Franqueses,
Beatriz Talegón també ha fet referència Francesc Colomé, ha assegurat que
als pronunciaments de la justícia l’Ajuntament ha quedat ple perquè
europea referent al cas català. “Europa l’advocada “és l’altaveu del que passa a
Catalunya fora d’aquí”. Colomé ha afegit
que els ciutadans han tingut interès en
la conferència “per la situació que vivim.
Una situació que no podem normalitzar
perquè tenim presos polítics”. L’alcalde
també ha afegit que “catalans ho som
tots, els que pensen d’una manera o
d’una altra. La millor manera de decidir
és votar”. Finalment, Colomé ha acabat
la seva intervenció fent referència a les
paraules de Talegón “no se nos persigue
por ser catalanes, sinó por querer ser
Moment de l'ofrena institucional amb Beatriz Talegón
libres”.
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Gairebé 3.400 alumnes d’entre 0 i 18
anys inicien el curs a les Franqueses
Enguany s’han invertit més de 20.000 euros pel manteniment
extraordinari dels centres durant l’estiu

D

es de principis de setembre, quan van obrir les portes
les Escoles Bressol Municipals amb 158 alumnes,
s’han incorporat a les aules dels centre educatius de
les Franqueses un total de 3.379 alumnes. Enguany, els
centres educatius inicien el curs amb 8 línies de P3, amb un
total de 2067 alumnes repartits a les 5 escoles, 8 línies de 1r
d’ESO, amb 885 alumnes, i 4 línies de Batxillerat repartides, per
primera vegada, en les 2 instituts. L’Institut el Til·ler imparteix
per primera vegada batxillerats. A més a més, l’Institut
Lauro manté una línia del Grau Mig de Conducció d’Activitats
Fisicoesportives en el Medi Natural i una altra al Grau Superior
d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives. En total són 269
alumnes els matriculats als instituts de les Franqueses en
ensenyaments postobligatoris.
Arrenca el nou projecte de l’Escola Municipal de Música
L’EMM Claudi Arimany estrena projecte i inicia el curs amb més
de 70 alumnes matriculats. L’activitat a l’antic escorxador, però,
es va iniciar la primera setmana de setembre amb les reunions
de claustre, una formació específica per als professors dirigida
pel cap del departament de Pedagogia Musical de l’ESMUC,
Ignasi Gómez, on es van tractar temes pedagògics i d’educació
musical oberta i participativa. Durant aquella setmana, també
es va realitzar una jornada de portes obertes amb un tastet
d’instruments. Durant aquest curs, les Franqueses comptarà
per primera vegada amb un grup de nadons a l’Escola
Municipal de Música. Tot i que el període de matrícula oficial ja
està tancat, l’EMM està oberta a noves matriculacions durant
tot el curs.
Encara hi ha places al Centre de Formació d’Adults de
Bellavista
El CFA de Bellavista mantindrà les matrícules obertes fins al gener.
Les places disponibles per a aquest curs són als cursos següents:
• Preparació de la prova d’accés de Grau Superior
• Angles nivell 2 i 3
• Català nivell 2
• Informàtica 1
• Lectoescriptura instrumental 2 i 3

4a edició del projecte Fem Camí en l’Educació en Família
S’inicia també durant aquests dies el cicle d’activitats i xerrades
de suport i assessorament a les famílies, accions emmarcades
dins els programa Fem Camí en l’Educació en Família i el
Projecte Educatiu Comunitat i Escola del Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut. Dins aquests projectes
i durant tot el curs es realitzaran formacions orientades al
creixement personal, a la criança i a l’educació, es promouran
i dinamitzaran activitats en família i es continuarà amb l’espai
Fem un cafè i parlem dels nostres fills, un espai de trobada
i intercanvi que ja té programada la primera activitat pel
proper 8 d’octubre, la trobada-xerrada L’autoestima pilar dels
desenvolupament infantil a càrrec de Vicky Mateu. Serà a les
17.30 h al Centre Cultural de Bellavista i cal inscripció prèvia.
Millores a les escoles
Des de la regidoria d’Educació s’han invertit, durant aquest
estiu, més de 20.000 euros en manteniment extraordinari dels
centres. A més de les tasques habituals de pintura i adequació
dels patis, també s’han arranjat l’entrada i el terra de les aules
de P3 de l’Escola Bellavista-Joan Camps, s’han reparat els
vidres i s’ha instal·lat una porta addicional a l’Escola Camins,
s’ha pintat el gimnàs de l’Escola Colors, s’han canviat les
proteccions de les cistelles de bàsquet, s’ha instal·lat una nova
xarxa de protecció a les pistes i s’ha adequat amb suros el
passadís de l’Escola Guerau de Liost i s’ha formigonat el talús
del pati de l’Escola Joan Sanpera i Torras, a més d’instal·ar-hi
un timbre musical.

9

[ actualitat ]
2a Jornada de Salut, Alimentació i Exercici Físic

Taules rodones, jocs infantils i esport durant unes jornades pensades
per parlar i fer salut entre tots

P

er segon any consecutiu,
i després de l’èxit de
la primer edició, el 5
i 6 d’octubre, la sala
d’actes de Can Ribas – Centre de
Recursos Agraris i la plaça de
l’Espolsada seran l’escenari on
centenars de persones podran
gaudir de la 2a Jornada de Salut,
Alimentació i Exercici Físic.
Temes
com
els
efectes
en la salut dels aliments
processats, els pros i contres
de l’alimentació vegetariana,
l’estrenyiment crònic i els mites
de l’alimentació, es tractaran
durant les taules rodones
liderades per especialistes.
L’acte,
organitzat
amb
la
col·laboració
d’en
Ramon
Velayos, metge especialista en
Medicina Familiar i Comunitària
i una de les persones més

conegudes de les Franqueses
per haver exercit com a metge de
capçalera al municipi des de l’any
1977.
La tarda del divendres està
dedicada als més petits (infants
entre 6 i 12 anys), els qui
podran preparar un bon berenar
acompanyats de l’Ada Parellada
i jugar al joc de mocador, la
gallina cega.... tots enfocats a
l’aprenentatge de les propietats
saludables dels aliments. Una
gimcana d’allò més diver tida
amb dos inflables i una activitat
per aprendre a raspallar-se les
dents adequadament.
Per a finalitzar la jornada, el
dissabte al matí està organitzada
una caminada per la Riba del
Congost amb l’objectiu d’activar
el cos i gaudir de la naturalesa
que ens envolta.

Setmana cultural de la Gent Gran de Bellavista

D

el 5 a l'11 de setembre, els més grans de Bellaviata han
celebrat la seva setmana cultural, la festa que anualment
serveix per iniciar el curs al Casal d'Avis i Centre Social
de Bellavista. L'exposició de feines i treballs manuals realitzats
pels usuaris durant el curs ha obert les celebracions.
Aquesta mostra ha estat el primer de més d'una vintena d'actes,
entre actuacions, exhibicions i tornejos. S'han fet exhibicions
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Escanejant el codi QR
podeu visitar la galeria
d'imatges de Flickr sobre
la Setmana Cultural
de la Gent Gran de Bellavista

de Tai-Txí, de
balls en línia,
concursos de
truites, tornejos
de diverses modalitat...Els més grans han pogut veure teatre,
escoltar havaneres i gòspel. I, com ja és habitual, la celebració
s'ha tancat amb l'entrega de trofeus.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

La companyia Pep Bou farà la preestrena
de Bloop a les Franqueses
Les representacions tindran lloc els dies 6 i 7 d’octubre al Teatre
Auditori de Bellavista

D

esprés d’un primer acord amb la
companyia Pep Bou per assajar
a Corró d’Amunt, l’Ajuntament
i l’artista han signat un
nou conveni. D’aquesta manera, el
consistori va consolidant la seva aposta
pels artistes locals i els espectacles de
qualitat. Durant tot l’estiu, la companyia
Pep Bou ha fet una residència al Teatre
Auditori de Bellavista, on ha pogut
preparar el seu últim espectacle:
BLOOP! Ara, la funció està a punt i la
preestrena es farà a les Franqueses del
Vallès en dos passis: el 6 i 7 d’octubre,
a les 18 hores, al mateix teatre de
Bellavista.
BLOOP! és un espectacle creat i dirigit
per Pep Bou que, com no pot ser d’una
altra manera, fa un viatge pel món de
les bombolles. Durant uns 50 minuts, BLOOP! esdevé un
cant a la imaginació on els artistes conviden a l’espectador
a traspassar els límits de la imaginació a la recerca dels
seus somnis. I és que es tracta d’un espectacle pensat per

Les representacions de BLOOP! es faran els dies 6 i 7 d'octubre

estimular la imaginació, les ganes de jugar i defugir de
les pors que viuen dins nostre. La interpretació va a càrrec
d’Eduardo Telletxea i Isaías Antolín / Agustí Sanllehí (en
alternança).
Pep Bou compta amb més de 40 anys de trajectòria i en aquest
nou espectacle fa una aposta atrevida de teatre poètic visual,
on combina les bombolles amb llums i obres, donant-li un to
còmic.
L’espectacle té un preu de cinc euros entrada general i 4 euros
(anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys).
Es poden adquirir a www.teatres.lesfranqueses.cat i www.
tictactiquet.com.
Les escoles podran gaudir de l’espectacle
A banda de la preestrena oberta al públic general, l’acord
entre la companyia Pep Bou i l’Ajuntament també preveu
passis per a totes les escoltes del municipi. Durant quatre
dies, del 8 a l’11 d’octubre, les escoles d’educació primària es
traslladaran al Teatre Auditori de Bellavista on podran gaudir
de BLOOP! En total, hi passaran gairebé 1.500 alumnes que
tindran l’oportunitat de conèixer l’art de les bombolles de la
companyia Pep Bou.
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[ les Franqueses en imatges ]
Festa Major de Corró d'Amunt
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Festa Major de Corró d'Avall
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Festa Major de Llerona

[ les Franqueses en imatges ]
Festa Major de Llerona
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[ actualitat ]
L’Ajuntament engega una recerca de
fotografies, documents i fonts orals
durant l’època de la Guerra Civil
L’objectiu és reconstruir la història i conservar els testimonis
d’aquest període al municipi

E

ls èxits dLes Franqueses del Vallès va patir un
bombardeig la nit del 23 al 24 de gener de 1939, poc
abans del final de la Guerra Civil. Com a conseqüència
de l’atac van morir tres persones. L’Ajuntament s’ha
proposat iniciar una recerca sobre qualsevol tipus
de material, ja sigui gràfic amb imatges o documentació, així
com a testimonis orals que puguin ajudar a refer la història.
La intenció és que l’Arxiu Municipal vagi ampliant el seu fons
i, poc a poc, recuperem informació sobre com va viure el
municipi aquesta etapa entre els anys 1936 i 1939.
Les testimonis orals poden ser persones que hagin viscut
aquesta època en primera persona o que tinguin informació
que els hagi transmès algun familiar que ho visqués de
primera mà. Les imatges i els documents també són
importants per poder reconstruir espais i la manera de viure
davant d’aquells esdeveniments.
Les persones que tinguin qualsevol informació d’aquest tipus
es poden posar en contacte amb l’Arxiu Municipal, situat a
l’edifici de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. L’horari
és dilluns, dimecres i divendres, de 10 h a 14 h. El telèfon és
938.467.676 i el correu de contacte és arxiu@lesfranqueses.
cat. Pel que fa a les persones que disposin d’imatges o

Part dels documents que conserva l'Arxiu Municipal sobre l'època de la Guerra Civil

documents i no vulguin deixar de custodiar-les es poden
posar en contacte amb l’arxiu des d’on se’ls informarà sobre
quines possibilitats hi ha per tal que l’Ajuntament també pugui
disposar el material.

Teatre, teles acrobàtiques i molt més a les Franqueses del Vallès

A

postar per la cultura des de
la seva vessant més activa i
propera a la ciutadania implica,
entre d’altres coses, posar l’accent en
facilitar que els infants, joves i adults
puguin gaudir de l’apropament i els
aprenentatges vinculats a l’expressió
oral i corporal que possibiliten les
arts escèniques.
Per aquest motiu, el Patronat de
Cultura col·labora amb la companyia
de teatre Frec a Frec per a oferir una
escola que permeti viure el teatre
des de dins perquè ser espectador és
un plaer que tothom ha de gaudir, però
fer teatre és una vivència que aporta
molt més. Des de l’any 2014, a les
Franqueses tots els qui vulguin iniciarse o seguir formant-te en el món del
teatre poden sol·licitar més informació

al telèfon 600 531 833.
El Teatre Auditori de Bellavista és
també l’escenari per a la realització
del taller de teles acrobàtiques, que
s’iniciarà el 15 d’octubre i que des de
l’any passat permet treballar la força
i l’equilibri per a l’execució de les

diferents figures de les coreografies
musicals. El Patronat col·labora amb
l’associació Cultural EnEscena per
a la gestió del taller, una disciplina
no apta per als qui tinguin vertigen.
Per a més informació, horaris i
inscripcions trucar al 648 484 269
o enviar un correu electrònic a info.
culturaenescena@gmail.com
Però aquestes no són les úniques
activitats que es poden fer al
municipi. El Centre d’Art i Noves
Tecnologies Can Font, gestionat per
la Fundació Universitària Martí l’Humà,
acull diversos cursos per a infants, joves
i adults, una gran varietat formativa
per a totes les edats i necessitats. Tots
els interessats poden sol·licitar més
informació al telèfon 938 403 375 o a
canfont@lesfranqueses.cat
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[ actualitat ]
El programa Entrena la Mitja aplega mig
centenar de veïns de les Franqueses

E

l programa Entrena la Mitja 2019, organitzat pel
Patronat Municipal d’Esports i el Club A4elKm, ja ha
començat a córrer. Enguany, gairebé una cinquantena
de persones s’han inscrit amb l’objectiu de preparar
adequadament i sota la supervisió d’un monitor per fer la
Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la Garriga.
Les sessions d’aquest programa, que tenen lloc els dilluns,
dimecres i divendres de les vuit a les nou del vespre, es
van iniciar el passat 24 de setembre. Les dades d’inscrits
s’han mantingut altes en els darrers anys, fet que demostra
l’interès dels corredors/es per aquest programa que ofereix
entrenaments per nivells i dirigits per entrenadors del Club
A4elKm, i que s’allargarà fins pocs dies abans de la cursa,
que es farà el 24 de febrer de 2019.
Les inscripcions resten obertes i es poden formalitzar a
l’oficina del Patronat Municipal d’Esports, de 9 a 13 h i de
16.30 a 19.30 h.
Durant els propers dies es farà la presentació oficial del
programa Entre la Mitja 2019 on s’hi esperen corredors
reconeguts que aconsellaran i animaran als inscrits a seguir
esforçant-se per millorar les seves marques personals.

Assistència en els preparatius de Tots Sants als cementiris

L

’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans un servei d’assistència als cementiris municipals per als dies previs a Tots Sants
amb l’objectiu de facilitar la preparació dels nínxols i tombes, és a dir, per a tots els veïns que necessitin ajuda per netejar, pujar i
baixar escales, col·locar les flors, etc. El servei d’assistència serà de 12 a 14 h durant els dies següents:
Cementiri de Corró d’Amunt:
Dimecres 24 d’octubre
Cementiri de Corró d’Avall:		
Divendres 26 d’octubre
				Dilluns 29 d’octubre
				Dimarts 30 d’octubre
				Dimecres 31 d’octubre
Cementiri de Marata:		
Dijous 25 d’octubre
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[ espectacles ]

Humor i música
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
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.
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

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

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

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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[ agenda ]
1 dilluns

Espais de lectura. Amb el comentari del recull de
relats ‘Massa felicitat’, d’Alice Munro
18 h Centre Cultural de Bellavista
Org. Biblioteca Municipal

Espai Zero. Punt de trobada i jocs de taula
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
................................................................................

6 dissabte
II Jornada sobre salut, alimentació i exercici
físic
Caminen per la riba del Congost
9 h Sortida des de Can Ribas – Centre de
Recursos Agraris
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
..................................................................................

2 dimarts
Hora del conte nadons: ‘Lentament’, a càrrec de
Marta Esmarats
17.30 h Sala de lectura del Centre Cultural de Can
Ganduxer
Org. Biblioteca Municipal
Espai Zero. Tècniques de relaxació
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
.....................................................................................

4 dijous

Inauguració de l'exposició "L'ànima dels
informatius de TV3" amb fotografies de Jordi Ribó
Conferència amb David Bassa, cap d'informatius
de TV3; Carles Prats, presentador i editor del TN
Migdia; i Jordi Ribó, fotògraf.
19.30 h Ajuntament de les Franqueses
.....................................................................................

5 divendres
II Jornada sobre salut, alimentació i exercici
físic
Can Ribas – Centre de Recursos Agraris
PARLEM DE SALUT
9-10.45 h Taula rodona 1: ‘Aliments processats:
efectes en la salut’, ‘Pros i contres de
l’alimentació vegetariana’ i torn obert de
preguntes
10.45-11.15 h Descans - Cafè
11.15-13.15 h Taula rodona 2: ‘Restrenyiment
crònic’, ‘Exercici per a tothom’, ‘Mites en
alimentació’ i torn obert de preguntes
JOCS INFANTILS

Setmana de la lactància. Parlem de la lactància
materna
17.30-19 h Al gimnàs de l’Escola Bellavista – Joan
Camps
Org. ENEI
Espai Zero. Jocs al Parc del Mirador
17.30-19.30 h Parc del Mirador de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
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Excursió: El camí Llerona / La Garriga
9-17 h Sortida des del Centre Cultural de
Bellavista i Centre Cultural de Can Ganduxer
Inscripció oberta. Preu 5 euros inscrits / 7 euros
no inscrits
Més informació al 938 405 781
Org. Centre Municipal de Joves
Excursió: Can Cabanyes, Granollers
9-17 h Sortida des del Centre Cultural de
Bellavista i Centre Cultural de Can Ganduxer
Inscripció oberta. Preu 5 euros inscrits / 10 euros
no inscrits
Més informació al 938 405 781
Org. Casal Infantil Municipal
.....................................................................................

7 diumenge
5è Aniversari de la Parròquia de Sant Francesc
d’Assís de Bellavista
11 h Missa Solemne de Sant Francesc d’Assís
12.30 h Portes obertes i piscolabis al local
parroquial del carrer Barcelona, 36 baixos B
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de
Bellavista

Plaça de l’Espolsada
17-19 h Preparem el berenar amb l’Ada Parellada,
jocs ‘Fem Salut’ i activitat complementària:
‘Posem fi a la càries amb una alimentació
saludable’
Org. Àrea de Sanitat i Salut Pública

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

"Octubre, octubret, s’enduu la calor
i ens porta el fred"
Festa de la Vellesa. Missa
12 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt
Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt
.....................................................................................

8 dilluns
Fem un cafè i parlem dels nostres fills i filles
Trobada – xerrada: L'autoestima, pilar del
desenvolupament infantil, a càrrec de Vicky
Mateu
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia a infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat o al 938 405 780
Org. Àrea d’Infància i Joventut
.....................................................................................

9 dimarts

14 diumenge

23 dimarts

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

Espai Zero. Preparem Golfes
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
.....................................................................................

16 dimarts
Espai Zero. Punt de trobada i jocs de taula
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
.....................................................................................

18 dijous

Espai Zero. Taller de galetes
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
.....................................................................................

25 dijous
Hora del conte. ‘Castanya va, castanya ve’, a
càrrec de Rosa Fité
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Org. Biblioteca Municipal
Espai Zero. Preparem Golfes
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions al 938 405781
Org- Casal Municipal de Joves

11 dijous
Juguem amb capses
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista – Joan
Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones
embarassades
Org. ENEI

Xerrada homeopatia i medicina natural
17.30-19 h Gimnàs de l’Escola Bellavista – Joan
Camps
A càrrec de l’homeòpata Jose Herrero
Cal inscripció prèvia a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó – Espai Infant
Espai Zero. Punt de trobada i jocs de taula
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
.....................................................................................

19 divendres
Espai Zero. Punt de trobada i jocs de taula
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
.....................................................................................

13 dissabte
Cicle Musical Encicla’t. Coro de Zaria Abesbatza
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Amb la direcció d’Imanol Elizasu
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

Espai Zero. Maquillatge i caracterització de la
mà d’Estudi i Imatge
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
.....................................................................................

21 diumenge
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
.....................................................................................

26 divendres
Espai Zero. Maquillatge i caracterització de la
mà d’Estudi i Imatge
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
Festa de les Golfes
19-22 h Centre Municipal de Joves de Bellavista
Activitat per a joves partir de 12 anys
Més informació a centrejoves@lesfranqueses.cat
o pij.franqueses@lesfranqueses.cat
"A presó", l'acte gira entorn a la projecció d'un
documental amb fotografies de Ramon Ferrandis
a la presó Model de Barcelona. Es tracta d'una
reflexió sobre la judicatura espanyola, la reclusió
i els presos polítics catalans de l'associació la
Garriga Secreta.
19.30 h Casal Cultural de Corró d'Avall

19

[ agenda ]
27 dissabte

ACTIVITATS I
CURSOS
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-i-de-lleure

405 781) i a la Nau del Centre Cultural Can
Ganduxer (938 404 967)
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Centre Municipal de Joves

CASALS INFANTILS MUNICIPAL DIARI I
DISSABTES

CURS DE SARDANES

7a Edició Tast de la Mitja
10.30 h La Garriga
El recorregut tindrà una distància de 10 km, la
sortida serà des de la Garriga i passarà per les
Franqueses, Canovelles i la Garriga
Org. Associació Esportiva La Mitja
Via oberta Horror Night
Circulació de trens tripulats especial Halloween
17.30-22.30 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
Cicle Musical Encicla't. Cor Jove Amics de la
Unió
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Amb la direcció de Marta Dosaiguas
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
.....................................................................................

28 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
1a Trobada de Cors de Gospel
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Obertura de taquilles mitja hora abans del
concert. Preu 5 euros majors de 8 anys
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
.....................................................................................

30 dimarts
Espai Zero. Punt de trobada i jocs de taula
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
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Activitat gratuïtade tres nivells: principiants,
manteniment i repartiment.
Dj, 4, 11, 18 i 25 d'octubre, de 17.15 a 18.30 h
Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Dv, 5, 19 i 26 d’octubre, de 17.15 a 18.30 h Centre
Cultural de Bellavista
Sardanes per a Jubilats
Dm, 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre, de 17.15 a 18.30 h
Casal de la Gent Gran de Corró d’Avall
Es precisa el carnet d’usuari dels Casals de la
Gent Gran
Org. Sardanistes Franquesins

ARTEMISIA Art&Tendències
Fins el 13 d’octubre de 2018
Exposició de pintura, obres de l’artista Carmen
Delgado
Entrada lliure
Dv de 17 a 20 h i ds d’ 11 a 13 h
Exposició de pintura, obres de l’artista Camil
Giralt
Inauguració dv 19 d’octubre a les 20 h
Entrada lliure
Dv de 17 a 20 h i ds d’ 11 a 13 h
Visita guiada gratuïta o per a grups: Resta de la
setmana mitjançant visita concertada 671 231
023 o info@artemisiacultura.com

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
A partir de 12 anys
Sala d’estudi (a partir de les 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

Obert de setembre a juny (per a infants de 3 a
11 anys)
Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses,
cançons, xanques, excursions, festes populars,
convivències, etc.
De dl a ds de 16.30 a 18.30 h
Dl, dc, dv i ds, al Centre Cultural de Bellavista
Dt, dj, dv i ds, al Centre Cultural Can Ganduxer
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 404 967
(Corró d’Avall) / casalsinfantils@lesfranqueses.
cat
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals infantils municipals

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, Centre Cultural de Bellavista
• Taller d’art en família. Els infants podran
experimentar i treballar diferents arts i diferents
tècniques a la vegada de conèixer artistes més
destacats
Dc de 17 a 18 h, Centre Cultural de Bellavista
Dirigit a famílies amb infants de 3 a 9 anys
• Espai familiar d’anglès en família/nadons.
Els tallers d’anglès en família són una ocasió
per aprendre la llengua a partir del joc, l’art i
l’experiència vivencial
Cal inscripció prèvia. Places limitades
Dc de 17 a 17.45 h, anglès nadons,
Dc de 17.50 a 18.45 h, anglès infantil 1r grup,
Dc de 18.50 a 19.45 h, anglès infantil 2n grup,

"Quan l’octubre és a la fi,
de Tots Sants és el matí"
• Biodansa en família. Les famílies pariticipen
d’aquest aprenentatge, reforçant els vincles
afectius i facilitant noves formes de relacionar-se
biodansant.

Taller: Com elaborar un pla de promoció i
difusió del meu negoci
Els dies 12 i 14 de novembre de 2018 de 9.30-13.30
h

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

REEMPRESA: Aprofita l'oportunitat d'un negoci
en funcionament
20 de desembre de 2018 de 9.30-11.30 h
Tots els cursos estan subvencionats per
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, pel
Servei d’Ocupació de Catalunya o per la Diputació
de Barcelona
Més informació i inscripcions a Can Ribas-Centre
de Recursos Agraris, de dl a dv de 8.30-14 h i dm
i dj de 16-18 h o al 938 443 040 / dinamitzacio@
lesfranqueses.cat

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
A les Antigues Escoles
• Curs de cant coral
Dm., de 20.30 a 22 h, amb Marc Tost
• Curs de pintura
Dl. i dj., de 17 a 19 h, amb Elisa Martínez
Més informació a veinscorro@gmail.com
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

CURSOS CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS
BELLAVISTA

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

Prohibició de fer foc
en zones agrícoles i
forestals sense permís

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

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

Formació per l’ocupació:
Les Xarxes socials 2.0
De l’1 a l’11 d’octubre de 2018 (els dies 1, 2, 3, 4, 9
i 11 octubre) de 9.15-14.15 h
Requisits d’accés: haver realitzat un curs de
formació ocupacional durant el 2018
CP Dinamització d’activitats en el lleure
educatiu infantil i juvenil (Monitor de Lleure)
Del 8 d’octubre al 21 de novembre de 2018 +
pràctiques de dl a dv de 9.15-14.15h
SAP Business One
Del 8 d’octubre al 7 de novembre de 2018 dl i dc de
9.15-12.15 h
Informàtica nivell 2
Del 12 de novembre al 12 de desembre de 2018 Dl
i dc de 9.15-12.15 h

Vols aprendre llengües? Vols aprendre
informàtica? Vols preparar-te per la prova
d’accés a Grau Superior?
Cursos matí: Anglès 2, Anglès 3, Castellà 2,
Informàtica 1, Instrumental 2 i 3
Cursos tarda: Anglès 1, Anglès 2, Català 1,
Català 2, Castellà 1 i Informàtica inicial
Informació i inscripcions de dl a dv de 10 a 12 h
al carrer Rosselló, 37, al 938 402 653 o a http://
agora.xtec.cat/cfabellavista / www.facebook.
com/centrebellavista

ELS PASTORETS 2018-2019

Tallers per a emprenedors:
REEMPRESA: Aprofita l'oportunitat d'un negoci
en funcionament
20 de setembre 2018 de 9.30-11.30h
Taller: Desenvolupa el teu talent emprenedor
amb Lego Serious Play
2 d’octubre de 2018 de 9-14 h
Taller: Com aconseguir el teu objectiu
22 d’octubre de 2018 de 9.30-12 h
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[ grups polítics ]
Francesc Colomé

President del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates
La situació política del nostre país és anòmala i veiem com l’Estat espanyol segueix tenint presos i exiliats a molts dels nostres
legítims representants públics i líders d’entitats socials. Davant d’aquest intent per silenciar les veus pacífiques i democràtiques
que sempre han actuat d’acord amb la voluntat popular i el més estricte respecte al mandat de la ciutadania. Els alcaldes i
alcaldesses que representem al PDECAT exigim de nou l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi definitiva
a la persecució ideològica contra aquells qui defensen pacíficament els seus postulats polítics. Només així, des del respecte,
la convivència i la fraternitat, podrem construir societats democràticament més avançades i modernes. Volem que tothom,
sense excepció, pugui exercir el seu dret de llibertat d’expressió, de pensament i que cap ciutadà, absolutament cap, sigui
discriminat, perseguit, agredit o reprimit per la seva ideologia política. Perquè els ciutadans i ciutadanes tenen el dret i la
capacitat d’expressar el seu anhel d’alliberament i justícia de la manera que considerin oportuna, sempre de manera pacífica i
respectuosa. Som el baluard per garantir la dignitat i la llibertat de tots i cadascun dels nostres conciutadans i conciutadanes.
Nosaltres, el món local, els alcaldes i alcaldesses del PDECAT ens conjurem per seguir estant sempre al costat de les
institucions d’aquest país, dels legítims representants públics i del poble de Catalunya. Visca la llibertat! Visca Catalunya!

Àlex Vega

Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
Comença el nou curs, curs que ens portarà a unes eleccions municipals el maig de 2019, ara podem veure una frenètica
activitat constructiva per part de l'ajuntament. Obres arreu del municipi s'aixequen i construeixen amb velocitat per poder estar
enllestides per a la corresponent fotografia. Segons sembla, aquests 3 anys d'austeritat eren realment anys d'estalvi per una
nova campanya. Milions d'euros destinats a obra pública com més espectacular millor, com el nou centre cultural. Si volem
habitatge social públic de lloguer assequible, caldrà conformar-se amb un habitatge comprat amb “estalvi” del pressupost de
polítiques socials. Mentre això passa l'Escola de Música Municipal es torna a posar en mans privades, com molts equipaments
municipals. Com sospitem que planeja fer-se amb el complex esportiu i les piscines, després d'una nefasta gestió privada que
ha deixat un deute considerable amb l'ajuntament, es torna a inclinar la balança per l'enriquiment del capital privat a costa dels
serveis públics. Cal felicitar al nostre alcalde, ja som 20.000 habitants com volia el govern, amb la possibilitat de contractar
més personal de confiança a dit, segur que aconsegueixen professionals que ens expliqui les meravelles que comporta tot
plegat. Però, com bé sembla que ha assumit amb nosaltres a cada ple l'alcalde, hi han visions polítiques oposades, diferents, i
no defallirem en la lluita per construir una forma diferent gestionar el nostre poble i aportant així un granet de sorra a un món
diferent, un que posi l’interès i el bé comú de tota la ciutadania al centre l'acció pública. Contacte: info@lesfranquesesimagina.
org

José Antonio Aguilera

Regidor del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés
[PSC-CP]
Com molts de vosaltres ja sabeu, aquest curs 2018-2019 iniciem un nou projecte a la nostra Escola Municipal de Música
Claudi Arimany, després de més de 20 anys de gestió per part del Conservatori del Liceu, a partir d’ara, la gestió passa a
l’empresa Contrapunt. Des del PSC de les Franqueses volem aprofitar aquesta oportunitat per agrair la feina feta aquests anys
al Conservatori del Liceu. Dit això, volem destacar que sempre ha estat voluntat nostra buscar un canvi en el model i adequar-lo
a la realitat educativa actual. Sabem que tots els canvis són difícils, però també creiem que era una oportunitat que no podíem
desaprofitar. L’inici no serà fàcil, però com tot nou projecte necessita temps i esperem contar amb tots vosaltres.
Tindrem una escola oberta i participativa amb el municipi, això vol dir que la nostra escola Municipal de Música estarà present
en tots els actes importants que es facin a les Franqueses, que tothom que vulgui gaudir i aprendre música ho pugui fer a la
nostra escola, de 0 a 99 anys, sense cap restricció, només amb la idea de gaudir i aprendre música. El PSC aposta clarament
per l'educació musical i la demostració clara és que estan aprovades inversions per millorar les instal·lacions, així com els
instruments i tot el material necessari per tenir les millors condicions. Continuem treballant per una educació pública i de
qualitat.
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Àngel Profitós

Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal [ERC-AM]
1 ANY DE L’1 D’OCTUBRE.
Podríem dir, ara que ja hem celebrat les cinc festes majors, que tornem a la normalitat i a la feina. Però no podem, ni individualment,
ni com a país, viure amb normalitat la violència, les mentides mil cop repetides i els atacs constants als nostres drets i llibertats que
fa més d’un any patim de moltes institucions espanyoles, amb el seu rei al capdavant. Polítics, militars, juristes, policies, periodistes,
empresaris, totalitaris antics i nous, que ens molt casos no representen ningú o gairebé ningú a Catalunya, actuen amb impunitat i
ressò mediàtic. I és feina de tots persistir fins que els homes i dones que van voler complir pacíficament la voluntat majoritària del
seu poble, els nostres presos polítics i exiliats, no siguin a casa i lliures d’acusacions.
Avui 17.09, el nostre Ajuntament no ha previst cap acte. Comprensible, si considerem que el PSC, que vol condemnes per els presos i
preses, que diu que no són presos polítics i que no havíem de poder votar l’1 d’octubre, i que va ser actor de l’aplicació del 155, forma
part del govern municipal. Res del que ha passat sembla poder fer trontollar la seva aliança a les alegries (poques) i a les misèries
(moltes) amb l’antiga CiU. Esperem, com a mínim, que hagin permès la normal celebració dels actes i commemoracions organitzats
pel CDR i d’altres entitats franquesines.
L’altra cosa, “tornar a la feina”. No pas el govern municipal. Tenen des de fa 4 ó 5 mesos diversos recursos d’ERC pendents de
resoldre. En 15 dies en van enllestir un que els feia nosa per apujar el preu i el rebut de l’aigua. No és tornar a la feina. És posar-s’hi,
el que han de fer.

Francesc Torné

Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses [CpF]
LA CONNEXIÓ DE LA RONDA NORD AMB EL POLÍGON CONGOST, UN DETE PENDENT
El nostre municipi té, des de fa més de deu anys, un deute pendent d’executar: la connexió de la Ronda Nord amb el polígon Congost.
Aquesta connexió està establerta mitjançant conveni per escrit i signat i, per tant, s’hauria d’haver fet quan es va construir la Ronda
Nord al seu pas per les Franqueses, ja que així es va acordar i aquesta era la voluntat.
Però incomprensiblement es va fer la carretera i aquestes obres van quedar pendents. Els motius no se saben, però el nostre municipi
porta més de deu anys esperant aquesta connexió, que és molt necessària.
Encara que s’ha reclamat, no s’ha fet el que corresponia fer, com en molts altres temes ha passat, perquè els nostres ciutadans en
puguin gaudir. Mentrestant, un accés tan important com aquest continua sense fer-se, no sabem si per incompetència política o per
altres prioritats que ningú no ha explicat.

Martha Edel

Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya [PPC]
Generaciones i Medio Ambiente
En el último pleno de finales de julio, nuestro grupo municipal presentó una moción relativa a adoptar medidas medioambientales
respecto a las bolsas de plástico y al plástico en general, frente a la problemática a nivel mundial sobre la contaminación que ello
conlleva y el problema gigantesco que se les viene encima a las futuras generaciones, si no se hace algo al respecto ahora mismo. Esta
moción fue votada a favor por la mayoría de partidos políticos y consecuentemente aprobada.
Pero cómo es que hemos llegado a estos extremos? No nos quitemos las culpas diciendo que los culpables son los de las generaciones
anteriores:
-Antes, las botellas de leche, de refrescos, etc. eran de cristal; se devolvían a las tiendas y los fabricantes las lavaban, las esterilizaban
y las volvían a utilizar.
-Cuando se quería enviar un paquete a otro destino, lo envolvían en papel periódico viejo arrugado, en lugar de utilizar plásticos de
burbujas para protegerlo.
-No se utilizaban ni platos, ni cubiertos, ni vasos de plástico desechables, sino que se utilizaba la vajilla normal de loza o vasos de cristal.
Y así, miles de ejemplos más; la verdad es que la comodidad nos ha traído al lugar en donde estamos ahora. Pero no podemos continuar
así, utilizando materiales que no se degradarán en muchísimos años, porque la herencia que dejaremos a nuestros hijos será un
problema cada vez mucho más difícil de resolver. Seamos responsables ecológicamente! Apostemos por un pueblo de Les Franqueses
en reconciliación con el medioambiente y no le dejemos el problema a las generaciones futuras! Actuemos ahora!
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