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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 ]

A les Franqueses del Vallès ens
preparem per commemorar el 80è
aniversari del bombardeig que va
partir el municipi el 24 de gener
de 1939 per les tropes feixistes en
què van morir tres persones. Uns
fets que hi hem passat durant força
anys de puntetes, sense fer-ne
massa menció però que crec que
cal recordar perquè mai més torni a
passar un cas semblant. Els dies 19
i 20 d'octubre vaig anar a Gernika,
ciutat símbol de la pàtria basca i
on tot basc hi ha d'anar almenys
una vegada a la vida, juntament
amb una delegació encapçalada
per l'historiador Joan Garriga amb
la intenció de conèixer el treball
d'aquest municipi basc en la
recuperació de la memòria històrica. Gernika d’un fet negatiu n’ha fet una aposta
per la pau. Durant l’estada, em vaig reunir entre d'altres amb l’alcalde de Gernika,
Jose María Gorroño, i la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui.
Properament la comissió que treballa en aquest projecte donarà a conèixer les
activitats preparades per commemorar el 80è aniversari del bombardeig de les
Franqueses, una iniciativa per recuperar la memòria històrica del municipi. Us hi
convido a participar-hi. Però jo ara em vull centrar en el bombardeig de Gernika
del 26 d'abril de 1937 i que va cremar el 80% del municipi. Era un dilluns, dilluns de
mercat, el poble era ple de gent de pas i no s'esperava cap mena de bombardeig ja
que el front era relativament lluny. Van començar a sonar les sirenes i els avions
alemanys van començar a bombardejar la perifèria amb bombes destructores fent
que la gent s'anés concentrant cap el centre de la ciutat. Després una altra onada
d'avions va llençar bombes incendiàries al mig del municipi. Els bombardejos van
durar més de tres inacabables hores. Va ser molt salvatge, tant que la premsa
internacional ràpidament se’n va fer ressò de la barbàrie. El règim franquista veient
la magnitud internacional que agafaven els esdeveniments va col·locar davant
de l'església bidons de benzina i els va fotografiar argumentant que van ser els
mateixos republicans que en la seva fugida havien cremat la ciutat (el relat). L'Estat
espanyol, la dictadura, mai ha confessat perquè ho havia fet. Els bascos diuen
i creuen que es va fer perquè Gernika és un símbol per tot basc i bombardejant
Gernika donaven una lliçó a qualsevol altre poble que els hi oposés resistència.
Als anys 90 Alemanya va demanar perdó al poble basc. Espanya no ho ha fet mai.
A Catalunya l'1 d'octubre vam votar. Ho vam fer pacíficament i sense violència per
voler ser lliures, hi ha polítics empresonats, presos polítics, amb el relat que hi va
haver-hi una rebel·lió violenta. Una violència que només ha vist l'Estat espanyol
per boca dels jutges del tribunal suprem (malauradament no crec en la separació
de poders). Uns presos polítics que porten més d'un any en presó preventiva. Per
què? El meu raonament el tinc clar, són hostatges i un senyal que dóna l'Estat
espanyol a tota la classe política catalana, que si tirem endavant amb els nostres
anhels d'independència acabarem a la presó com els nostres companys. Europa
no hi veu ni violència ni rebel·lió i la premsa internacional cada vegada se’n fa més
ressó. Algú més hi veu paral·lelismes entre Gernika i la situació actual a Catalunya.
Aquesta ha estat una opinió meva, personal i intransferible, fruit de la llibertat
d'expressió darrerament posada en dubte (que li preguntin al raper Valtònic), i
fruit d'aquesta llibertat d'expressió em permeto demanar la llibertat dels presos
polítics i el retorn lliure dels exiliats. El govern socialista té una oportunitat d'or
per iniciar la resolució del conflicte. Esperem que hi posin seny.
Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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[ actualitat ]
La remodelació de la zona esportiva i
d’equipaments de Llerona continua amb
l’edifici del Casal Cultural
La primera fase de les actuacions ja està en ple funcionament des de
mitjan d’octubre

A

finals dels mes de novembre es resoldrà el concurs
per a la licitació de les obres del Casal Cultural de
Llerona. Aquestes obres formen part de la segona
fase d’actuació a la zona esportiva i d’equipaments de
Llerona i tenen un pressupost inicial de 399.954 euros.

Interior del Casal Cultural de Llerona

Les noves pistes esportives, a ple rendiment

Casal Cultural de Llerona amb les construccions annexes

Actualment, el Casal està format per un edifici amb una
sala principal, un escenari i dos construccions annexes,
no originals. El projecte per a la remodelació preveu una
intervenció integral a l’interior, a la coberta i a l’exterior:
◊ Es condicionarà l’actual sala de butaques com un espai
d’usos múltiples.
◊ S’enderrocaran les construccions annexes de la zona
est per substituir-les per una nova edificació destinada a
serveis.
◊ Es substituiran les instal·lacions dels diversos serveis
(electricitat, enllumenat, telèfon i internet) i millora de la
climatització.
◊ Adaptació dels accessos i de les sortides d’emergència
per a persones amb mobilitat reduïda.
◊ També es sanejarà la façana i es reobriran les finestres
actualment tapiades.
Es preveu que les obres al Casal Cultural de Llerona durin un
màxim de 6 mesos.
4

La primera fase de la renovació i ampliació de la zona
esportiva i d’equipaments de Llerona està enllestida des
de mitjan d’octubre. Durant l’actuació, s’han arranjat els
accessos i les zones verdes, s’ha renovat el parc infantil, s’ha
construït una pista de pàdel i una pista poliesportiva i s’ha
renovat l’enllumenat i el mobiliari. Les actuacions s’han fet
remodelant i reordenant la zona esportiva ja existent.
La darrera actuació d’aquesta primera fase és la construcció
d’uns vestidors per donar servei a les pistes de pàdel i tennis
i uns lavabos pel camp de futbol. Obra que es realitzarà
paral·lela a la del Casal Cultural.
Encara queda, però, una tercera fase d’actuació a Llerona, la
que afecta als terrenys adjacents pendents de permuta amb
la família Rovira de Villar i que permetran ampliar la zona de
vestidors del camp de futbol, construir un camp de futbol 7 i
crear una àmplia zona d’aparcament.

Pista polivalent de Llerona
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Una delegació de les Franqueses encapçalada
per l’alcalde, Francesc Colomé, visita Gernika
Durant l’estada s’han fet entrevistes per a un documental i
s’ha intercanviat informació sobre la recuperació de la memòria històrica

L

es
Franqueses
del
Vallès es prepara per
commemorar
el
80è
aniversari del bombardeig
que va partir el municipi el 24 de
gener de 1939 en què van morir
tres persones. Des de dijous i
fins diumenge, una delegació
encapçalada per l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Colomé,
i l’historiador Joan Garriga han
visitat Gernika amb la intenció
de conèixer el treball d’aquest
municipi basc en la recuperació
de la memorial històrica.
Durant
l’estada,
l’alcalde Signatura al llibre d'honor de la casa de Juntas. A la foto, la
presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui
s’ha reunit amb l’alcalde de
Gernika, Jose María Gorroño,
i la presidenta de las Juntas Generales Gernika s’ha convertit en una icona en la
de Bizcaia, Ana Otadui. “El 24 de gener tasca de la recuperació de la memòria
de 2019 commemorem el 80è aniversari històrica amb projectes com el Museu
del bombardeig sobre les Franqueses. de la Paz o el Centre d’Investigació.
Hi van morir tres persones, però no es A més, ha organitzat recorreguts per
tracta de la quantitat sinó dels fets. Un conèixer els fets i ha museïtzat alguns
dels refugis. A més, Gernika
s’ha involucrat en projectes com
“Mayors for Peace” seguint el
seu compromís de treballar per
la pau. “Gernika d’un fet negatiu
n’ha fet una aposta per la pau”,
ha dit l’alcalde de Gernika, José
Maria Gorroño, que ha entregat
una fulla del roure de l’arbre
de Gernika a l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Colomé.

Una altra de les visites
institucionals que s’han fet
durant el viatge ha estat a la
Casa de Juntas de
Gernika
Recepció de l'alcalde de Gernika, Jose Maria Gorroño
on la presidenta de las Juntas
dels actes serà la plantada d’un plançó Generales de Bizkaia, Ana Otadui, ha
de l’arbre de Gernika. Per tant, hem rebut a la delegació de les Franqueses.
vingut de visita institucional i també En aquest indret hi ha l’arbre de
a aprendre. Les Franqueses té molts Gernika, un símbol pel poble basc on
elements patrimonials per posar en tots els lehendakaris es comprometen
valor i hem vingut a veure com ho fan”, a complir el seu càrrec. “Per mi és
ha dit l’alcalde de les Franqueses, un plaer i un honor donar a conèixer
Francesc Colomé, durant la visita.
l’arbre de Gernika, que és el símbol més
universal del poble basc. Es tracta d’un
Gernika va partir un bombardeig el 26 símbol per la pau i la llibertat respectat
d’abril de 1937 que va cremar el 80% per totes les ideologies. Encantada de
del poble que era en aquells moments. compartir moments amb l’alcalde de
Arran d’aquests fets el govern de la les Franqueses a la Casa de Juntas de
República va fer pintar un quadre de Gernika, al Parlament de Bizkaia”, ha dit
Picasso i això va fer que aquest atac la presidenta de las Juntas Generales
donés la volta al món. En aquest sentit, de Gernika, Ana Otadui, que també

ha regalat una rèplica d’una
pintura de la Casa de Juntas a la
delegació franquesina.
Durant la visita també s’han fet
entrevistes a diversos testimonis
que tenen relació amb el
bombardeig de Gernika o amb les
Franqueses del Vallès. I és que la
programació de la commemoració
del 80è aniversari del bombardeig
de les Franqueses, que es donarà
a conèixer els propers dies, inclou
la projecció d’un documental amb
diversos testimonis i experts
sobre el tema, i la plantada d’un plançó
de l’arbre de Gernika a les Franqueses,
entre d’altres activitats. “L’Ajuntament
de les Franqueses vol fer memòria. S’ha
de destacar el patrimoni ric que hi ha
per treballar en aquest municipi com
el refugi o el camp d’aviació. Un procés
de museïtzació pot arribar al sentiment
de la gent. Les Franqueses pot fer un
salt qualitatiu molt important perquè
té molts elements per aprendre”, ha
assegurat l’historiador Joan Garriga
durant el seu viatge a Gernika.
Amb tot, properament la comissió que
treballa en aquest projecte donarà a
conèixer les activitats preparades per
commemorar el 80è aniversari del
bombardeig de les Franqueses. Una
iniciativa per recuperar la memòria
històrica del municipi.

Visita a la Casa de Juntas on hi ha l'arbre
de Gernika, símbol del poble basc
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La violència masclista es retroalimenta
i augmenta d’intensitat

L

’àrea de Polítiques Socials atén
nombroses persones víctimes de
violència de gènere cada any. Totes
elles amb una característica en
comú, totes passen pel que s’anomena
el cicle de la violència en la relació de
parella, un cicle de gran complexitat
que fa que resulti molt difícil detectar
l'existència d'aquesta violència i
allunyar-se de l'agressor. El cicle es
base en les següents fases:
Fase d’acumulació de la tensió: la
persona agressora viu una certa tensió
provocada per elements interns o
externs a la relació i la víctima intenta
controlar-la fent tot el possible per evitar
que l’agressor descarregui la seva tensió
de manera violenta contra ella, sense
saber que l’agressió no depèn d’ella, sinó

de la persona agressora, qui atribueix i
culpabilitza de la situació a la víctima.
Fase d’esclat de la violència: es produeix
una agressió violenta cap a la dona, però
també poden ser agredits els fills/es o
altres persones o animals visualitzades
com a vulnerables. La persona agressora
també pot llançar objectes o trencar el
mobiliari.
Fase de “lluna de mel”: la persona
agressora es penedeix del que ha fet
i provoca una situació de manipulació
emocional. Per a la dona suposa un
element de reforç en el manteniment de
la situació, ja que la persona agressora
li fa creure que canviarà i fa que ella
se senti culpable de l’incident. D’altra
banda, l’agressor queda reforçat en la

seva conducta i busca compensar la dona
perquè aquesta no prengui decisions
com denunciar-lo o abandonar-lo.
Aquest cicle tanca un procés que
parteix de la creació d’un context abusiu
basat en l’aïllament socioemocional,
sobrevaloració de la persona agressora i
infravaloració de la dona, manipulació de
la comunicació... Cada cop que es tanca
un cicle i torna a començar-ne un altre la
dona perd més autoestima i el control de
la seva vida.
Les víctimes de violència o les persones
de l’entorn poden denunciar o comunicar
una situació de violència masclista
adreçant-se a la Policia Local, a l’àrea
de Polítiques Socials, o trucar al Servei
d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de les
Franqueses del Vallès.

Una dècada amb el Programa Diversitat i Convivència

A

mb l’inici del nou curs, també es reprenen alguns dels
programes organitzats des de l’àrea de Polítiques
Socials inclosos dins del Programa Diversitat i
Convivència: L’Orienta Dona (programa d’orientació
sociolaboral) i el projecte Vincles (programa d’acollida i
participació de famílies nouvingudes als centres educatius
amb la col·laboració del Pla de Barris).
El projecte Vincles es centra en les escoles i centres educatius,
àmbits on es fa més visible l’arribada de persones d’orígens
diversos i espais de contacte amb la societat d’acollida. Atenent
la importància del paper dels pares i mares envers l’educació
dels seus fills i, la seva participació en l’àmbit escolar, s’ha de
facilitar també a aquestes famílies nouvingudes el seu procés
d’integració, establint canals d’apropament amb l’escola, així
com facilitar la igualtat d’accés als drets i deures de les famílies
envers als processos educatius dels seus fills. Per aquest
motiu, una formadora-mediadora treballa amb les famílies
dintre les escoles realitzant accions concretes com sessions
d’acollida i reunions per potenciar les habilitats instrumentals
i la llengua catalana, a la vegada que es treballen temes propis

de l’educació dels seus fills.
Per altra banda, el projecte Orienta Dona es destina
principalment a dones amb el baix coneixement de l’idioma i/o
dels recursos de l’entorn, amb certes dificultats per accedir
als recursos de socialització normalitzats, ja sigui per falta
d’informació o manca de suport social. S’organitzen grups
de dones que participen en sessions i tallers de comunicació
dos dies a la setmana per millorar les seves competències
lingüístiques i socials.
El passat mes de juny, l’àrea de Polítiques Socials va presentar
la memòria de 2017 deixant palès que diverses entitats que
treballen en l’acompanyament a persones nouvingudes dins
el programa Diversitat i Convivència, i d’altres que treballen en
l’àmbit social, han rebut un total de 6.175,67 euros. La població
de nacionalitat estrangera suposa un 9,9 % a les Franqueses.
Amb l’objectiu de facilitar l’apropament de les famílies
nouvingudes a la dinàmica dels centres educatius i a l’entorn
més proper, unes 30 famílies han participat a les sessions
d’acollida grupal dins el projecte Vincles, mentre que 30 dones
han participat al projecte Orienta Dona, durant l’any 2017.
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[ actualitat ]
Encesa dels llums de Nadal

La il·luminació nadalenca d'enguany engalanarà una trentena
d’indrets entre carrers, places i equipaments

E

ls tradicionals llums de Nadal penjaran dels carrers i places
a partir del divendres 30 de novembre i funcionaran totes les
nits fins al 7 de gener de 2019. La il·luminació nadalenca dels
cinc pobles de les Franqueses disposa de tecnologia LED que
permeten un important estalvi econòmic, un consum energètic inferior i
una millor eficiència.

Enguany, un cop més, la plaça de l’Espolsada –a Corró d’Avall- i la plaça
Major –a Bellavista- tindran cadascuna un arbre i un seguit d’actes
perquè tothom qui vulgui se sumi a l’encesa de llums. A les 17.45 h serà
l’hora en què s’encendran els llums generals de Nadal de tot el municipi.
Encenem els llums a Corró d’Avall
A partir de les 17 h hi haurà un taller per adornar l’arbre de Nadal, a
les 17.30 h hi haurà animació amb el grup Men in Swing, a les 17.45
h es podrà obrir boca amb la tradicional xocolatada i a les 18 h hi
ha prevista l’encesa oficial dels llums. En aquest cas, les activitats
de la tarda compten amb el suport de l’Associació de Botiguers,
Comerciants i Professionals de les Franqueses.
Encenem els llums a Bellavista
Per obrir la gana, a les 18.15 h se servirà una xocolatada. A les
18.45 h hi haurà animació amb el grup Men in Swing i a les 19 h
s’encendran els llums de l’arbre de Nadal de la plaça. En aquest
cas, l’organització compta amb la col·laboració de l’Asociación de
Vecinos de Bellavista.
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Formació, la millor eina per crear ocupació
L’Ajuntament i l’Escola Sant Gervasi signen un conveni vinculat al
sector químic

L

’Ajuntament de les Franqueses segueix apostant per
la formació com la millor eina per crear ocupació .
Des de l’àrea de Dinamització Econòmica es treballa
la formació des d’una doble vessant: la capacitació
professional per a persones en situació d’atur i el reciclatge
de treballadors en actiu. El reciclatge o formació contínua és
ja una línia d’inversió de les empreses que permet adaptar els
seus treballadors als canvis constants i ràpids dels sectors
econòmics.
A Can Ribas, seu de l’àrea de Dinamització Econòmica, quan
es pensa en formació es treballa de manera transversal,
pensant en la capacitació professional i també en les
necessitats de les empreses. Un exemple és el conveni que
l’Ajuntament ha signat amb l’Escola Sant Gervasi per a la
formació en el sector químic, una demanda que arriba des del
sector i que el centre educatiu i l’administració han entomat
com una oportunitat pel municipi.
El model de formació per a l’ocupació que es fa a les
franqueses es fonamenta en les següents línies d’actuació:
◊ L’alfabetització tecnològica per a persones en situació
d’atur i/o en risc d’exclusió laboral.
◊ L’oferta de formació complementària a la formació
reglada.
◊ L’aposta per l’ensenyament d’idiomes, sobretot adaptats
a l’empresa, i de les eines i programes de gestió i
administració.
◊ El servei d’assessorament, informació i difusió per a la
formació en col·laboració amb altres administracions i
agents.
◊ Els tallers i l’orientació per a l’emprenedoria

Signatura del conveni entre l'alcalde i el president Escola Sant Gervasi SCCL

Representants de les empreses del sector químic de les Franqueses
fent costat del projecte

L’Escola Sant Gervasi farà reciclatge i especialització en
química a Can Ribas
L’Ajuntament i l’Escola Sant Gervasi han signat un acord de
col·laboració per a la cessió de diferents espais a Can Ribas
– Centre de Recursos Agraris que permetran a l’escola poder
impartir formació de reciclatge i especialització en horari de
tarda.
Diverses empreses del sector químic del municipi, presents
durant la signatura del conveni, han posat de manifest les
necessitats que tenen respecte als perfils professionals que
han de cobrir.
En els darrers anys, els polígons del municipi han crescut i
les empreses s’han consolidat amb l’impuls de diverses
accions com els canvis d’usos als polígons industrials, les
modificacions de paràmetres urbanístics i l’aposta pels plans
d’ocupació.
El sector químic és el sector industrial amb més contractació
fixa i el que ofereix una millor retribució industrial mitjana per
treballador. A Europa és el 5è sector més important, amb una
facturació de 507 M€.
La signatura del conveni suposa el primer pas per posar en
valor el sector químic a les Franqueses i convertir-se en
referent en temes formatius dins dels sector.
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[ actualitat ]
Llum verda a la urbanització dels exteriors
dels Centre Cultural de Corró d’Avall

L

es obres per a l’adequació del Centre Cultural de Corró
d’Avall com a espai d’usos polivalent avancen ja des
de dos fronts. D’una banda, les obres de l’edifici que
acollirà el Centre d’Atenció Primària, la nova biblioteca
i la pista poliesportiva estan en marxa des del mes de març.
D’una altra, l’adequació dels exteriors de l’edifici i de la
coberta ja ha estat adjudicada.
L’empresa Constructora Calaf, S.A. té 3 mesos, des de que s’
iniciïn les obres, per adequar i transformar el perímetre de
l’equipament. Aquesta obra comprèn l’actuació en tres espais
diferents:
◊ L’arranjament de l’explanada oest, delimitada per
la plaça de Can Prat i el passeig de Tagamanent,
suposarà la creació d’un espai combinat de zona verda i
estacionament. Des d’aquesta zona s’accedirà al Centre
d’Atenció Primària. D’una banda s’hi crearan talussos
d’arbustos que resseguiran la plaça i el carrer de la Verge
de Montserrat i, d’una altra, la zona d’aparcament .

◊ L’adequació de l’accés per a vianants a la biblioteca i al
pavelló que es situarà a la zona sud (c. Verge de Montserrat).
◊ L’arranjament de la coberta del Centre Cultural, transitable
i accessible a peu pla des del carrer de l’Onze de Setembre,
on es crearà una zona enjardinada i una àrea de descans.

La inversió per a l’adequació els exteriors del Centre Cultural
de Corró d’Avall és de 821.603 euros. L'obra adequarà 6.369
m2 d'accessos, aparcament i zona verda d'ús públic.

Les obres de la plaça de l’Esbarjo comptaran amb un comissió de seguiment

L

a creació de la Comissió de Seguiment de les Obres de la
Plaça de l’Esbarjo és fruit del procés participatiu per a la
definició del projecte de reforma. Es tracta de la darrera
fase de seguiment, contemplada en la definició del projecte i que
garantirà el seguiment actiu de les obres i que dóna continuïtat al
procés participatiu.
Des de l’àrea de Participació i Relacions Ciutadanes s’està
treballant per a què la comissió estigui constituïda en breu.
L’objectiu és que aquest grup de treball integri una representació
de tots els agents implicats, per proximitat, afectació o relació, en
la urbanització de la plaça de l’Esbarjo, tal i com ja es va fer durant
el procés de disseny de l’espai.
Les funcions de Comissió de Seguiment de les Obres de la Plaça
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de l’Esbarjo són:
◊ Detectar quin agents han de tenir informació continuada i
actualitzada de l’obra
◊ Garantir que la informació sobre l’evolució del projecte arribi
als afectats
◊ Vetllar per la bidireccionalitat de la comunicació
◊ Facilitar la relació entre l’Ajuntament, l’empresa
constructora i els veïns i comerciants.
◊ Garantir la transparència en tot el procés.
La comissió es reunirà com a mínim tres vegades durant l’execució
de l’obra: a l’inici per conèixer el calendari i les afectacions, a mig
procés per avaluar el desenvolupament i al final.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

#TimeToDetox! a les Franqueses

El municipi s’adhereix a la Setmana Europea de la Prevenció de
Residus que enguany es dedica als residus perillosos

E

ncara que no siguem massa conscients, la cistella
de la compra setmanal d’una família és molt
probable que inclogui algun producte amb propietats
explosives, inflamables o tòxiques, el que s’anomenen
residus perillosos. Són productes d’ús habitual com els de
neteja i higiene, bricolatge, piles, fluorescents, bombetes,
insecticides, combustibles o aparells electrònics.

Les darreres dades de la Unió Europea diuen que cada
persona en un any genera 200kg d’aquest tipus de residus, o
sigui, que a la UE se’n generen 100 milions de tones l’any. Els
residus tòxics o perillosos són un risc per al medi ambient i
la salut de les persones, sobretot si no es tracten en plantes
especialitzades. Per això, la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus d’enguany està dedicada a potenciar un consum
més responsable d’aquest tipus de residus.
Des de l’Ajuntament es recomana fer un ús responsable
d’aquest tipus de residus tòxics, des de la compra fins al
moment de desfer-nos-en. En el moment de comprar cal
llegir les etiquetes per saber quins components porta, intentar
adquirir productes menys agressius i respectuosos amb el
medi ambient. Comprar opcions reutilitzables o concentrades
per reduir els envasos.
Per tal de fer més incidència i divulgar els objectius de la
Setmana Europea de la Prevenció de Residus, l’Ajuntament ha
programat dos “ tallers sense tòxics” pel mes de novembre:

Anima’t a elaborar sabó natural a mà!
Dijous 15 de novembre a les 17.30 h
al Centre Cultural de Bellavista
Elaborem productes de neteja casolans i
ecològics
Dijous 22 de novembre a les 17.30 h
al Centre Cultural de Bellavista

Els dos tallers tindran una durada
aproximada de 2 hores
i cal inscripció prèvia a
obresiserveis@lesfranqueses.cat
o per telèfon al 938 467 676 (Obres i Serveis).
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[ especial ]
8a Festa de la Mongeta del Ganxet
25 de novembre, a les Antigues Escoles de Llerona

L

’arribada de la tardor ens porta meravelloses tonalitats
grogues als camps. Les mongeteres són a punt de ser
recollides per poder batre-les. Molta feina que té com a
objectiu obtenir el nostre apreciat llegum, una mongeta
del ganxet d’alta qualitat.
Ara ja està tot a punt per celebrar la 8a Festa de la Mongeta
del Ganxet. Els pagesos treballant de valent i mirant el cel
amb l’esperança que no plogui, que no glaci, com diuen els
del temps... tot per a què la collita arribi a la festa i tothom
pugui gaudir de la batuda, garbellada i triada.
Com sempre ens acompanyaran els Gegants de les
Franqueses, els Xics de Granollers i els Sardanistes
Franquesins, amb la col·laboració de Festes Laurona,
Camper Club Ganxet i productors. Gràcies a la seva tasca,
aquesta festa és possible.
Enguany, el concurs de cuina, famós per l’alta qualitat
dels plats elaborats, canvia de format. Els plats s’hauran
d’elaborar durant la celebració de la festa, però les mongetes
ja estaran cuites i els estris preparats per a què guanyi el
millor.
L’Ada Parellada ens acompanyarà un cop més fent una
demostració de cuina d’aprofitament amb mongetes del

ganxet. L’objectiu, no malbaratar els aliments.
La novetat d’aquesta edició és el nostre “Joc de mongetes” a
càrrec del cuiner català Marc Ribas, una versió del conegut
concurs de televisió “Joc de cartes” on restaurants de la
comarca hauran de demostrar quin és el millor fent mongetes!
Un espectacle d’alta cuina.
Us esperem el diumenge 25 de novembre per tastar les
mongetes del ganxet més ben cuinades i gaudir d’aquesta
gran festa per a petits i grans!

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

Programa de la festa
9.30-10.30 h Trobada de
productors, restauradors i
empresaris del sector.
11 h Presentació de la festa i
obertura de la fira de productes
de proximitat i mongetes del
ganxet.
11.15 h Cercavila i ballada dels
Gegants de les Franqueses.
11.30- 12.30 h Preparació final
i presentació dels plats del 7è
Concurs de cuina de la mongeta
del ganxet.
12 h Batuda, garbellada i tria de
mongetes.

12.30 h Aixecada de castells pels
Xics de Granollers.
13 h Show cooking “Aprofitant
les mongetes” a càrrec de l’Ada
Parellada.
13.30 h Tast de mongetes.
16 h Concurs de restauració “Joc
de mongetes” a càrrec del Marc
Ribas.
17 h Lliurament premis del
concurs de cuina. Tot seguit,
ballada de sardanes amb al cobla
Ciutat de les Roses.
18.30 h Fi de festa.

*El programa està subjecte a canvis d’última hora
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Festa de la Mongeta del Ganxet 2017

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Marc Ribas, cuiner de TV3 i ens porta
Joc de mongetes

L

a 8a Festa de la Mongeta
del Ganxet comptarà amb la
participació d’en Marc Ribas,
cuiner mediàtic del programa
Cuines, a TV3, i presentador de Joc de
Cartes, el programa concurs en el qual
quatre restauradors competeixen per
ser el millor.
Ribas va néixer a Girona ara fa 42 anys i
malgrat llicenciar-se en Belles Arts, la
seva passió per cuina l’han portat a ser
un dels xefs més coneguts del panorama
gastronòmic i mediàtic català. Es defineix
com un xef de cuina senzilla que aposta
pels productes de proximitat perquè són
el futur de la cuina, “si el consumidor
va al restaurant –que és quan es posa
finolis- i veu que està menjant una
mongeta de les Franqueses, li dóna un
valor especial”, comenta el cuiner en la
seva visita al municipi.
El convidat a aquesta edició de la Festa de la Mongeta del
Ganxet considera aquest llegum el “caviar del Vallès”, la
millor mongeta del món per ser la més fina de totes.
El presentador liderarà “Joc de mongetes”, la versió
franquesina del popular concurs de TV3 que se celebrarà al
municipi durant la festa i que reunirà a quatre restaurants de
la comarca que hauran de demostrar les seves habilitats per
fer el millor plat de mongetes del ganxet. El guanyador rebrà
un lot de 100 kg de mongetes!

Bases del 7è Concurs de Cuina
1. La participació és oberta a tothom i la inscripció és gratuïta.
2. Cada concursant pot portar fins a un màxim de dos plats.
3. Per tal que el jurat pugui valorar el plat, la quantitat ha de
ser suficient per a què el puguin tastar tres persones.
4. Se’n valorarà la qualitat, l’originalitat i també la recuperació
de receptes tradicionals.
5. El plat s’identificarà amb un cartell que us lliurarà
l’organització i on s’haurà de posar el nom del plat i els
ingredients principals.
6. Les inscripcions es podran formalitzar del 19 al 22 de
novembre al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de
l’Ajuntament de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i
dijous de 16 a 18 h.
7. Els plats s’hauran d’elaborar en les instal·lacions de
l’envelat del Consell del Poble de Llerona
8. Els participants hauran de presentar-se als responsables
del concurs, a les instal·lacions de l’envelat, el diumenge 25
de novembre a les 11 h.
9. L’organització facilitarà fogonets als participants que no en
tinguin.
10. L’organització donarà a cada concursant un ració de
mongetes del ganxet cuites.

Plat guanyador del 6è Concurs de Cuina

11. Tots els estris i els ingredients necessaris per l’elaboració
dels plats són a càrrec del concursant.
12. Premis: el primer premi serà un lot de mongetes del
ganxet i 100 euros, i el segon premi serà un lot de mongetes
del ganxet i 60 euros, que es lliuraran el mateix diumenge 25
de novembre.
Bases definitives a la butlleta d’inscripció del díptic informatiu
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[ actualitat ]
El nou projecte de l’Escola Municipal de
Música Claudi Arimany arrenca amb força
El centre arrenca el curs amb més de 80 alumnes matriculats, oferta
formativa des dels 0 anys i una dotzena d’instruments a escollir

D

es d’aquest curs, l’EMM treballa per continuar sent
un espai educatiu però amb el valor afegit de ser
l’epicentre promotor de la música a les Franqueses.
Es defineix com a un centre obert a tota la ciutadania,
a totes les edats i als diversos estils musicals i instruments.
Els alumnes més petits són els del grup de nadons (0 a 2
anys). Aquest grup és un espai de socialització i gaudi de la
música pels infants i de relaxació per a les famílies amb la
música com a fil conductor.
A partir dels 3 anys els alumnes comencen a cursar estudis
de sensibilització, iniciació, introducció a la música, música
viva, creativitat musical.
A mesura que avancen també hi ha la possibilitat de formar
part d’un conjunt instrumental. Actualment ja n’hi ha dos amb
alumnes a partir de 12 anys.
El que no hi ha a l’EMM és limitació d’edat i, de fet, també s’ha
creat un grup d’adults per obrir l’escola a tothom.

La varietat d’instruments que s’oferten és molt àmplia,
actualment hi ha:
◊ Corda fregada: viola, violí i violoncel
◊ Vent: flauta travessera, saxo, clarinet, trompeta i trombó
◊ Corda: guitarra i baix elèctric
◊Percussió
◊Piano
Des de l’Escola Municipal de Música es treballa des de la
perspectiva que l’educació com a una acció coordinada i global
on hi participen tant els professors com
les famílies i la societat. Com a centre
promotor de la música, l’objectiu,
a més de ser un centre obert, és la
col·laboració amb els agents socials del
municipi.
La matrícula a l’EMM continuarà
oberta tot el curs. Només cal omplir el
formulari que trobareu al codi QR.

Gent del Vallès presenta l'espectacle solidari Les Franqueses per la Llibertat

E

l Teatre Auditori de Bellavista serà
l'escenari, el proper 8 de novembre a
les 21 h, de l'espectacle Les Franqueses
per la llibertat. L'objectiu és realitzar
un acte solidari de recaptació de fons
per l'Associació Catalana pels Drets
Civils que els destinarà a la caixa de
resistència per als presos i els exiliats
polítics.
Membres dels 5 grups de teatre i dels
4 cors del municipi han unit esforços
sota la direcció escènica i dramàtica de
Francesca Masclans i David Cuspinera.
Sobre l'escenari 16 cadires buides
s'aniran omplint dels actors que
llegiran textos i cartes dels polítics
empresonats i exilitats. Masclans,
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Roda de premsa de presentació de l'espectacle

durant la presentació d'avui ha destacat
la implicació de tots els cantaires i
actors que venen de tots els pobles de
les Franqueses.
A la presentació hi han assistit
la regidora de Cultura, Marina
Ginestí, Francesca Masclans com a
escenògrafa i Joan Colomo i Dolors
Isard, representants de Gent del Vallès
i coordinadors de l'espectacle. Les
Franqueses per la llibertat també
compta amb la participació de Daniel
Pérez, a la direcció musical i de Josep
Maria Farnés, entre d'altres.
Ja es poden comprar les entrades
que tenen un preu de 18 euros a www.
tictactiquet.com

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

La col·laboració entre l’Ajuntament i la
Cia. Pep Bou acosta Bloop a 1.500 alumnes
L’acord per la residència de la companyia permet ampliar l’oferta
cultural pels centres educatius del municipi

S

ón les 10 del matí de dimecres,
però podria ser qualsevol dia
de la setmana. Som a la porta
de l’Escola Guerau de Liost,
però també podria ser qualsevol de
les cinc escoles de les Franqueses. I
és que durant la setmana del 8 al 12
d’octubre, tots els centres de primària
han pogut gaudir de l’espectacle Bloop!
en primícia. La Cia. Pep Bou, a més de
la preestrena dins el cicle d’Espectacles
Infantils i familiars, ha fet 6 passis
exclusius per als alumnes de les
Franqueses.

Els alumnes de 3r i 4t de l’Escola Guerau
de Liost han sortit a les 10 del matí
sota la pluja per poder veure Bloop! La
majoria saben qui és en Pep Bou, n’han
parlat a l’escola, però no tenen massa
clar què és el que van a veure “Venim a
veure una obra de teatre que es diu ….” –
diu la Nila-…”Bloop... es diu Bloop”…”són
persones que inflen globus...” – mentre
dubta, rectifica – “No, bombolles”. En
Dídac, un company de la Nila, ho té una
mica més clar “Venim a veure un acte
de bombolles…és com un teatre en que
el senyor que fa el teatre fa bombolles i
no en sé de molt més. Tampoc no ho vull
saber perquè vull que sigui sorpresa”.

Els alumnes d’aquest passi, omplen
l’aforament del Teatre Auditori de
Bellavista. També han vingut els
alumnes de l’Escola Camins. Tot i que
els costa fer silenci i estan nerviosos a
les butaques, en Pep Bou aconsegueix
que parin atenció. Baixa per l’escala
per presentar l’espectacle, ell no hi
actua però sí dos companys de la
companyia. Quan posa el peu al primer
graó es comencen a sentir els primers
aplaudiments. L’han reconegut, “És en
Pep Bou!” s’escolta per tota la sala. Ara
sí, ara ja pot començar l’espectacle.
Ningú no es perd ni un detall de les
evolucions dels actors, de les bombolles
i, fins i tot, del foc, que en un moment
puntual també flameja sobre l’escenari.
Els 60 minuts de l’obra són un reguitzell
de “ooooh” i “ahhhh”. Tots tenen ja el
seu moment preferit

La Nila i les seves amigues, que abans
d’entrar no sabien ben bé que hi veuria
diuen “A mi m’ha agradat molt quan
cremaven les bombolles” “És un
espectacle molt divertit i fan coses molt
xules”...”sobretot les bombolles que les
anaven fent cada vegada més grans i
més grans i al petar-les ha estat molt
divertit, la veritat”.
Els ha agradat molt, però els ha costat
estar quiets a la cadira. Saltar a agafar
les bombolles que sortien de l’escenari

és molt temptador “A mi el que no
m’ha agradat que quan llençaven les
bombolles, els de la primera fila tota
l’estona s’aixecaven a petar-les i no ens
deixaven fer-ho a nosaltres”.
I fins i tot, alguns es plantegen
començar a practicar a casa, com el
grupet de la Tatiana, la Laia, l’Abril, l’Aia
i el Mohamed: “Ho intentarem a casa,
però hem de tenir molt material” … “jo
crec que és divertit fer-ho però algunes
coses ens costaran molt perquè ells
han tingut pràctica i molt material per
fer-ho” “I s’hi han esforçat molt… no ens
pot sortir així a la primera”.
Aquesta és la primera experiència
d’aquest tipus a les Franqueses.
Un exemple que les sinèrgies entre
administració i agents culturals
ajuda, per exemple, a ampliar l’oferta
teatral al municipi i d’apropar artistes i
espectacles a la població.

15

[ actualitat ]
Solidaritat en la investigació i recerca
contra el càncer de ronyó
La VII edició de la cursa benèfica 10km de les
Franqueses se celebrarà el 18 de novembre

E

nguany, la VII edició de la cursa
benèfica 10 km de les Franqueses,
organitzada pel Club d’Atletisme
A4 amb la col·laboració del
Patronat Municipal d’Esports, tindrà
lloc el 18 de novembre, pretén fer
una donació que ajudi a invertir en la
investigació i recerca contra el càncer
de ronyó.
La cursa es desenvolupa en un circuit
urbà de 10 km, 2 voltes de 5 km,
homologat per la Federació Catalana
d’Ateltisme, i té la seva sortida i arribada

a la Zona Esportiva Municipal de Corró
d’Avall.
La prova, que compta amb un 90% de
corredors de la comarca, essent les
Franqueses el segon municipi amb
més participants, va aconseguir en la
seva darrera edició 8.000 euros, que
s’afegeixen als 19.539 de les 5 edicions
anteriors donats a l’Hospital de Sant
Pau.
Podeu trobar més informació i
formalitzar les inscripcions al web
www.els10delesfranqueses.cat

El Ciclocross Internacional - Gran Premi Les Franqueses
enguany, en dos dies

E

l 17 i 18 de novembre són els dies escollits per a la celebració de la cursa Ciclocross les
Franqueses al parc del Mirador de Bellavista. La competició, organitzada per l’Unió Ciclista
les Franqueses amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports, es divideix enguany en dos
dies, donant espai a les diferents categories de participants. Dissabte hi participaran els màsters,
mentre que el diumenge estarà destinat a les categories infantils, cadets, juniors i elits.
Es tracta d’una prova inscrita en el calendari UCI i en la Copa d’Espanya. La cursa s’iniciarà a les
15 h el dia 17, i a les 9 h el darrer dia.
Després de 5 edicions disputades al Parc de Milpins, aquesta és la tercera vegada que es repeteix
al Parc del Mirador de Bellavista, una localització de 2,4km que suposa una major facilitat
logística gràcies al gran entorn que envolta el parc.
El Gran Premi reunirà un cop més als millors especialistes estatals i internacionals de ciclocross
que competeixen a la Copa Catalunya.
Podeu trobar més informació al web www.ucfciclisme.com/inici-2/gran-premi-les-franqueses.
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[ espectacles ]
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
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.
Autor:Jordi Palet Direcció:Joan Maria Segura
Barnadas - Música: la Tresca
i la Ventresca - Interpretació:
Xavi Idañez i Txell Botey

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

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. 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.
Direcció:A. Aubert - Traducció: S. Oliva - Música original de Ll. González
i G. Roma - Interpretació: L. Aubert, N. Cuyàs, R. Farré, A. Pastor, L.
Pau, Ll. Pindado i À.Triay - Producció: Els Pirates Teatre i Els Maldà

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

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 dijous

5 dilluns

9 divendres

Consell del Poble de Llerona
20.30 h Anigues Escoles de Llerona
..................................................................................

Espai Zero. Taller L’autòmat dibuixant
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 25 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
..................................................................................

6 dimarts
Hora del conte nadons. "Història d’un jardí", a
càrrec d’Eva Gonzalez
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer
Cal inscripció prèvia
Org. Biblioteca Municipal

El bosc de l'horror. Antigues escoles de Corró
d'Amunt
17.30-19 h Passi infantil
19.30 h Passi adults
El preu per adult serà d'1 euro. Recordeu portar
calçat de muntanya i roba d'abric. Hi haurà servei
de bar.
Org. AVV Sant Mamet de Corró d'Amunt
..................................................................................

2 divendres
Missa pels fidels difunts
16 h Cementiri de Corró d'Avall
(En cas de pluja, la missa se celebrarà a
l’Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall a les
19 h)
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Amunt

Espai Zero. Taller d’Ikebana
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 25 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
..................................................................................

8 dijous
Espai Zero. Punt de trobada
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

10 dissabte
Curs de Sumi-E. Pintura i estètica japonesa
Wabi-Sabi
10-13.30 h Galeria Artemisia
Preinscripció obligatòria a info@artemisiacultura.
com o al 617 231 023. Places limitades
Org. Artemisia, Art & Tendències
Fem una titella amb material reciclat, a càrrec
de Laura Asensio; actriu, pallassa mare i
instructora d’expressió cultural, teatre gestual i
down
10.30-12.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. ENEI
..................................................................................

11 diumenge

Espai Zero. Punt de trobada
7.30 a 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
..................................................................................

3 dissabte
Visita guiada "Paisatges interiors", amb l'autor
de la mostra, Camil Giralt
11 h Galeria Artemisia
Es prega confirmació d’assistència a info@
artemisiacultura.com o al 617 231 023
Org. Artemisia, Art & Tendències
..................................................................................

4 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
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Juguem amb materials de la tardor
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista – Joan
Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys
Org. ENEI
Espais de lectura. Visita de l’escriptora Jenn Díaz
amb el comentari del seu recull de contes “Vida
familiar”. Premi Mercè Rodoreda 2016
18 h Biblioteca Municipal CCB
Org. Biblioteca Municipal
Les Franqueses per la llibertat
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Cor participatiu, músics, solistes i actors de les
Franqueses
Preu 18 euros. Els beneficis es destinaran a
l’Associació Catalana pels Drets Civils
Entrades disponibles a www.tictactiquet.com/ca/
Org. Gent del Vallès

XXVIII Caminada Popular de Llerona
9 h Sortida des de les Antigues Escoles de
Llerona
El recorregut serà de 15 km aprox. al voltant del
municipi, caminada apta per a totes les edats
Cal inscripció prèvia a www.llerona.net o el
mateix dia de la caminada a partir de les 8 h a les
Antigues Escoles de Llerona. Venda anticipada 9
euros i 5 euros per a menors de 12 anys i el mateix
dia 10 euros i 5 euros per a menors de 12 anys.
Cal portar comprovant de l’ingrés el dia de la
caminada. El preu inclou esmorzar i obsequi
Més informació a lamarxa@llerona.net
Org. Festes Laurona i Laurona Esports
Concert “El Messies”, entre Déu i l’Home
10 h Església de Santa Coloma de Marata
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

"Novembre ve, abriga't bé"
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
..................................................................................

13 dimarts
Espai Zero. Taller de fotografia, interior i exterior
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
..................................................................................

15 dijous

17 dissabte
Curs de suport vital bàsic i DEA per a entitats
9-13.30 h Centre Cultural de Bellavista
Places limitades. Inscripció prèvia al 938 405 780
o a infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Org. PMCEIJ
Cursa Ciclocross Internacional - Gran Premi Les
Franqueses Màsters
A partir de les 15 h Parc del Mirador de Bellavista
Més informació a www.ucfciclisme.com/inici-2/
gran-premi-les-franqueses
Org. Unió Ciclista Les Franqueses amb la col·lab.
del PME
Cicle Musical Encicla’t. Argentona Cor de Gospel
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Direcció: Maria Illa – Pianista: Sergi Rodriguez
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
..................................................................................

18 diumenge

Taller "Aprenem a fer-nos sabó a casa"
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Amb aquest taller recuperem un costum ben
arrelat antigament i aprenem de manera senzilla,
lúdica i participativa un pràctic recurs per
reciclar oli usat.
Inscripcions a obresiserveis@lesfranqueses.cat o
al 938 467 676 (Obres i Serveis)
Espai Zero. Taller d’experiments
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
Xerrada de jocs de taula amb Homoludicus
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista – Joan
Camps
Inscripcions a lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com
Org. ENEI
..................................................................................

16 divendres
Espai Zero. Taller d’experiments
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

mare
Cal inscripció prèvia a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó – Espai Infant

Cursa Ciclocross Internacional - Gran Premi
Les Franqueses Infantils, cadets, juniors i elits
9-14 h Parc del Mirador de Bellavista
Més informació a www.ucfciclisme.com/inici-2/
gran-premi-les-franqueses
Org. Unió Ciclista Les Franqueses amb la col·lab.
del PME
VII Cursa benèfica els 10km de les Franqueses
10 h Sortida i arriba a la Zona Esportiva Municipal
de Corró d’Avall
Més informació a www.els10delesfranqueses.cat
Org. A4elKM amb la col·lab. del PME
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
..................................................................................

20 dimarts
Espai Zero. Taller de fotografia, interior i exterior
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
..................................................................................

22 dijous
Introducció complementaria BLW
17.30-19 h Gimnàs de l’Escola Bellavista – Joan
Camps
Parlem de les claus del baby led weaning tenint
en compte les necessitats de l’infant, a càrrec
de Neus Estrada, psicòloga, professora de ioga i

Xerrada-taller: Descobrim el cervell per educar
millor. Primera sessió
17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer
A càrrec del formador en habilitats directives i
creixement personal, Alberto Soler Arpa
Xerrada – taller adreçat a famílies d’infants de
6 a 16 anys. S’ofereix servei d’acollida durant la
xerrada, cal sol·licitar-ho en el moment de la
inscripció. Places limitades
Inscripció empadronats del 12 al 23 de novembre
i no empadronats del 19 al 23 de novembre,
online www.lesfranqueses.org/PMCEIJ/
formaciofamilies o dm i dj de 10 a 13 h al 938 405
780
Org. Àrea d’Infància i Joventut amb la col·lab. de
l’Àrea d’Educació, Projecte Educatiu Comunitat i
Escola i Diputació de Barcelona
Espai Zero. Punt de trobada
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
Taller "Neteja ecològica per la llar"
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Una opció ecològica és preparar-nos nosaltres
mateixos els productes de neteja de casa nostra:
el sabó per rentar els plants i per la rentadora,
suavitzant...
Inscripcions a obresiserveis@lesfranqueses.cat o
al 938 467 676 (Obres i Serveis).
Els fils de la violència
19.30 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Lectura del manifest pel Dia Internacional contra
les violències de gènere (25 de novembre) i
representació de l'obra de teatre SOS, a càrrex de
la companyia ImpactaT, intervencions teatrals
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[ agenda ]
23 divendres

27 dimarts

Espai Zero. Escenifica’t amb Joves creadors,
presentació vídeos realitzats en les activitats
d’estiu
19 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
..................................................................................

Espai Zero. Taller de fotografia, interior i exterior
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
..................................................................................

24 dissabte

Hora del conte. ‘En BUM i el llibre màgic de les
fades, a càrrec de Cia Homenots
17.30 h Biblioteca Municipal
Org. Biblioteca Municipal

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

30 divendres

25 diumenge
8a Festa de la mongeta del Ganxet
9.30-19 h A la carpa de les Antigues Escoles de
Llerona
Org. Àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
..................................................................................

26 dilluns
Consell del Poble de Corró d'Amunt
20 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
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ACTIVITATS I
CURSOS

29 dijous

Xerrada-taller: Descobrim el cervell per educar
millor. Segona sessió
17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Àrea d’Infància i Joventut amb la col·lab. de
l’Àrea d’Educació, Projecte Educatiu Comunitat i
Escola i Diputació de Barcelona

5è Aniversari Cor Camins, espectacle teatre musical
Coi de Cor! Forever
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Amb els cors convidats Fòrum Abelló de Mollet
del Vallès i Coral Xeremella de Corró d’Avall
Preu entrada: donatiu / Guixeta oberta una hora
abans de l’espectacle
Org. Cor Camins amb la col·lab. del PMCEIJ, Art i
Dolç, Arco Impremta, Taap i Centre Viu Sà
..................................................................................

Org. Artemisia, Art & Tendències
..................................................................................

Encenem els llums de Nadal a Corró d’Avall
Plaça de l’Espolsada
17 h Taller per decorar l’arbre de Nadal, a càrrec
de Punt de Paper
17.30 h Animació amb Men in Swing
17.45 h Xocolatada
18 h Encesa de l’arbre de Nadal
Amb la col·lab. de LF Comerç
Encenem els llums de Nadal a Bellavista
Plaça Major
18.15 h Xocolatada
18.45 h Animacióamb Men in Swing
19 h Encesa de l’arbre de Nadal
Amb la col·lab. de AVV de Bellavista i Centre
Municipal de Joves

Espai Zero. Taller “Gravetat i magnetisme, dues
forces!”
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 25 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
Inauguració de la mostra “Linogravats”, de
l’artista franquesí Ramon Bufí
20 h Galeria Artemisia, Art & Tendències
Entrada lliure. Més informació a info@
artemisiacultura.com o al 617 231 023

CURS DE SARDANES
Activitat gratuïta de tres nivells: principiants,
manteniment i repartiment.
Dj, 8, 15, 22 i 29 de novembre, de 17.15 a 18.30 h
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Dv, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, de 17.15 a 18.30
h Centre Cultural de Bellavista
Sardanes per a Jubilats
Dm, 6, 13, 20, i 27 de novembre, 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

COLÒNIES Canet de Mar
10 i 11 de novembre de 2018 (de les 9 h del dia
10 a les 17 h del dia 11)
Gaudir d’una activitat lúdica en un espai natural
Inscripció oberta. 50 euros inscrits / 60 euros no
inscrits
Més informació al 938 405 781
Sortida des del Centre Cultural de Bellavista i
Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Centre Municipal de Joves

COLÒNIES Centelles (Mas Banyeres)
10 i 11 de novembre de 2018 (de les 9 h del dia 10
a les 17 h del dia 11)
Sortida de convivència. Excursionisme, activitats,
medi ambient, astronomia... una experiència per
a compartir!!!
Inscripció oberta. 50 euros inscrits / 60 euros no
inscrits
Més informació al 938 405 781
Sortida des del Centre Cultural de Bellavista i
Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Centre Municipal de Joves

"Al novembre, llaura i sembra"

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

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI i DISSABTES
Obert de setembre a juny (per a infants de 3 a 11
anys)
Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses,
cançons, xanques, excursions, festes populars,
convivències, etc.
De 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

CURS DE TEATRE PER A ADULTS (de novembre
2018 a juny 2019)
Dv, de 19 a 20.30 h, al Centre Cultural de
Bellavista
Entrenament actoral. Adreçat a aquelles
persones amb o sense experiència en el món de
la interpretació, a càrrec del professor Albert
Vilar
Inscripcions i informació a frecafrec@frecafrec.
com o al 600 531 833 (Beti)
Org. Frec a Frec Escola de teatre

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
• 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
Dm de 17.50 a 18.45 h, Escola Bellavista – Joan
Camps
Cal inscripció prèvia. Places limitades

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

REFLEX DE LLUM

• 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
• Biodansa en família. Les famílies pariticipen
d’aquest aprenentatge, reforçant els vincles
afectius i facilitant noves formes de relacionar-se
biodansant
Dv, 9 i 23 de novembre, de 17.30 a 18.30 h, Centre
Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó - Espai Infant
CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
A les Antigues Escoles
• Curs de cant coral
Dm., de 20.30 a 22 h, amb Marc Tost
• 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 DINAMITZACIÓ ECONÒMICA:
Formació per l’ocupació:
SAP Business One
Del 15 d’octubre al 14 de novembre de 2018 dl i dc
de 9.15-12.15 h
Informàtica nivell bàsic
Del 19 de novembre al 19 de desembre de 2018 Dl
i dc de 9.15-12.15 h
Tallers per a emprenedors:
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
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

Exposició del col·lectiu “La mà del tintorer”
Del 9 de novembre al 3 de desembre de 2018, al
Centre Cultural de Bellavista
Reflexos, imatges de llum i misteri, sobre
superfícies que creen una sensació
d’immediatessa fugisera i màgica. El reflex és un
món paral·lel al real, que ens planteja simetries
i ens permet explorar diferents pinzellades i
efectes
De dl a dv, de 15.30 a 20.30 h i dm, dc i ds, de 10
a 14 h

Si has de fer foc,
contacta amb l'àrea
d'Agricultura, a Can
Ribas.

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
La Plataforma per la Llengua ha enviat una carta que subscrivim plenament a Miquel Iceta i a l'eurodiputat del PSC, Javi
López, per tal de conèixer el seu posicionament després de la negativa del Govern espanyol a demanar que es pugui utilitzar el
català al Parlament Europeu. El PSC ha manifestat, en els darrers anys, el seu suport a la millora de l'estatus del català a les
institucions europees. De fet, López va aconseguir, juntament amb altres eurodiputats, que Antonio Tajani, el llavors candidat
a presidir l'eurocambra, es comprometés a permetre l'ús del català al Parlament Europeu si Espanya ho demanava. I ara el
Govern espanyol ha rebutjat sol·licitar l'ús de les "llengües regionals" a l'eurocambra, en resposta a una pregunta al congrés del
diputats. Valorem molt positivament aquests posicionaments i la disposició que ha mostrat el PSC a l'hora de defensar el català
a Europa, però també constatem amb preocupació que la resposta del govern del PSOE desautoritza de manera contundent
el discurs dels socialistes catalans. La llengua és un patrimoni fonamental de tot grup cultural i, en conseqüència, també
de la nació catalana, per a la qual constitueix el seu element d’identitat més important. La llengua catalana és l’instrument
d’identificació primordial del nostre país, ha de ser el mitjà de comunicació habitual entre tots els seus ciutadans, ha d’estar
reconeguda com a llengua pròpia i ha de ser la principal amb rang d’oficialitat en tots els territoris de parla catalana. Del futur
de la llengua catalana també en depèn el futur del nostre país. Defensem-la!

Èlia Montagud

Regidora del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
Sempre antifeixistes. Actualment en l'àmbit internacional estem enfront d'una forta ofensiva reaccionaria, on l'extrema dreta
a vegades obertament feixista, amenaça amb prendre força. Davant d'aquest perill els antifeixistes, condició necessària de
qualsevol demòcrata, hem de plantar cara i no defallir sota cap circumstància. El nostre poble, malauradament no queda
resguard de la situació, des de fa temps hem hagut de sol·licitar al govern la retirada de pintades de caràcter ultra als carrers.
Algunes cases particulars han estat objecte d’atacs i el nostre local social ja ha patit dos atacs nocturns. Considerem que la
primera línia de combat contra el feixisme està a l'educació i la recuperació de la memòria històrica i democràtica, preparant a
les noves generacions per poder plantar cara. Al ple d'octubre hem portat i aconseguit aprovar una moció per adherir el nostre
municipi a la Xarxa de memòria i de prevenció del feixisme, "Mai més", aquest projecte té l'objectiu de crear una xarxa en l'àmbit
local integrada per centres educatius, entitats i ciutats per educar en la prevenció del feixisme des de la memòria històrica.
Impulsada per l'Amical de Mauthausen, associació que agrupa als ex deportats republicans dels camps de concentració dels
nazis, així com els familiars i amics, tant dels supervivents com dels deportats assassinats als camps. Volem així animar a
l'ajuntament a implicar-se conjuntament amb els centres educatius del municipi en la tasca d'enfortir la democràcia i fer front
al feixisme. Contacte amb ILFC/LFI: info@lesfranquesesimagina.org

Juan Antonio Corchado

Portaveu del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
[PSC-CP]
LA IMPORTANCIA Y LA RELEVANCIA DE LAS ENTIDADES EN NUESTRO MUNICIPIO
El PSC de les Franqueses del Vallès considera vital y fundamental el trabajo desempeñado por todas y cada una de las entidades que forman
nuestro municipio. Para nosotros las entidades son el núcleo de la vitalidad cultural de nuestra población, es decir, son un pilar fundamental
para la vida cultural de les Franqueses.El PSC es una entidad que hace política y junto al resto de entidades comparten objetivos, aunque
las estrategias sean distintas, los problemas son los mismos, por eso es importante que el trabajo siempre sea conjunto y siempre se les
de el apoyo que necesitan.Para el PSC este punto es fundamental, y así lo constatamos con nuestro apoyo y trabajo para con ellas.Siempre
hemos estado y estaremos muy presentes en las acciones a desempeñar por las entidades pues no entendemos otra forma de hacer política
para nuestro municipio sin la cooperación de las entidades, pues son claves para la dinamización de las actividades de les Franqueses.
Nuestra población tiene la suerte de vivir en un municipio donde las entidades juegan un papel fundamental y la diversidad
es significativa, pues tenemos entidades de todo tipo, ya sean culturales, deportivas, educativas, de integración, sociales,
de barrios, Ampas, etc. Todas ellas creadas para y por los vecinos de les Franqueses, cada una con un objetivo y una meta.
Por eso antes, ahora y siempre estaremos al servicio de ellas, mostrando nuestro apoyo y colaboración.
Gracias por todo vuestro trabajo.
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Àngel Profitós

Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal [ERC-AM]
Avui, setze d’octubre, fa un any que els Jordis són a la presó. Com a tot Catalunya, aquest vespre hi ha hagut concentració
a la porta de l’Ajuntament. Una concentració amb “els de sempre” que cada cop som més. Vull valorar molt especialment
l’assistència a les Franqueses. Molts (els de Bellavista, Llerona, Marata o Corró d’Amunt) hem d’agafar el cotxe per anar a
l’Ajuntament (entre d’altres coses perquè aquest govern no ha considerat ni oportú ni prioritari fer un carril bici segur que
connecti els diferents nuclis de les Franqueses).
Dins de l’escena estrictament municipal el sector industrial N (uns 450.000m2 a tocar de la Carretera de Cardedeu, entre la
rotonda de la ronda nord i la Sandoz) torna a estar aturat. S’hi han abocat milions d’euros sense cap rendiment pel poble, fins
ara. Aquesta aturada implica, entre d’altres coses, que l’Ajuntament no ha obtingut ni un ral de la suposada venda de parcel·les
del sector que, segons el govern, havia de servir per a finançar, per exemple, l’acabament de l’anomenat Centre Cultural de
Corró d’Avall. Un elemental criteri de prudència, hauria aconsellat esperar a tenir el diners per a fer-ho. Però PDeCAT i PSC
han optat per demanar un petit préstec bancari de només quatre milions d’euros per poder inaugurar coses abans de les
eleccions de l’any vinent. El podrem retornar anticipadament si les obres del sector industrial N es reprenen, si les parcel·les es
venen per un preu suficient, etc., i aquí pau i després glòria. Ben pensat, què pot sortir malament si només fa tretze anys que es
van començar les obres i està tot empantanegat? Au, patata calenta per la propera legislatura.

Francesc Torné

Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses [CpF]
INVERTIR EN MANTENIMENT ÉS NECESSARI
Destinar diners a mantenir les actuacions ja fetes és imprescindible per tenir-les en bones condicions perquè facin la funció que
es va planificar en el seu moment. Si aquest manteniment no es fa, comporta problemes que generen més problemes i no pas
les solucions que haurien de donar. És comprensible que es vulguin destinar diners a fer coses noves perquè això agrada molt,
però el primer és destinar recursos a mantenir i millorar allò que funciona i ja està fet, ja que si no, passa que els serveis o les
infraestructures no funcionen o van malament. Veiem com serveis bàsics, infraestructures i equipaments es deterioren o no
donen el servei correcte perquè no es fa el que s’ha de fer. Val la pena fer-ho bé perquè després en paguem les conseqüències.

Martha Edel

Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya [PPC]
Políticos y Política
En el último pleno de finales de julio, nuestro grupo municipal presentó una moción relativa a adoptar medidas medioambientales
Quién está ajeno a la política los últimos días? Existe alguna persona en Les Franqueses que no le afecten los recientes
acontecimientos políticos, sobre todo los del último año? Pues no. A todos, absolutamente a todos, nos afecta directa o
indirectamente lo que pasa en el mundo político. Los medios de comunicación ya se encargan de informarnos, pero también
de ponerle algún “color” a las noticias que emiten y de esta forma inclinar la balanza para uno u otro lado. Esto lo llamamos
“manipulación mediática” y lamentablemente existe. Y digo “lamentable”, porque los medios de comunicación tendrían que ser
neutrales y partiendo de esa base, ser capaces de presentar las noticias con veracidad y neutralidad. La gente debería hacerse
sus propios juicios y no dejarse manipular por información partidista.
Los consistorios de los ayuntamientos deberían ser capaces de trabajar en pro de la totalidad de la población (no favoreciendo
únicamente a aquellos colectivos con determinado color político) y hacer mucha más política social, humana y real. Por
ejemplo, en los plenos municipales se presentan propuestas que no benefician en nada a la gente y lo único que hacen es entrar
en polémicas inútiles y absurdas.
En nuestro caso, si estamos aquí es para trabajar por el pueblo, para gestionar el dinero de sus impuestos y para ver en
qué forma se puede mejorar su calidad de vida. No nos han elegido para ponerle palos a las ruedas, ni para cuestionar lo
incuestionable. Invito a los demás políticos a hacer política para todo el pueblo, indiferentemente de sus razones, creencias y
convicciones!!!
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