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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 ]
M'heu sentit a dir moltes vegades
que les Franqueses necessita un
nou pavelló. Podem dir ara, satisfets,
que aquest fet ja és una realitat. El
proper 23 de març finalitzen les
obres a l’Espai Can Prat del Passeig
Tagamament, un equipament de
5.279m2
que inclourà un nou
Centre d’Atenció Primària, una
nova biblioteca i el desitjat pavelló
poliesportiu tipus PAV1. Aquest nou
pavelló tipus PAV1, de 1.053 m2, es
troba a la planta baixa de l’Espai Can
Prat i s’hi accedeix pel carrer Verge
de Montserrat. Es tracta d’una pista
multiusos, que compta amb una zona
de grades, vestidors i magatzem,
que permetrà descongestionar el
pavelló municipal i el seu annex.

L’activitat esportiva a les Franqueses és intensa, tant a nivell de clubs com social.
N’estem orgullosos de tots vosaltres i ho volem potenciar encara més. És obligació
de les administracions estar a l’alçada, creant nous equipaments, i també nous
espais per fomentar l’activitat física en contacte amb la natura. El 16 de març
inaugurem el parc natural del Falgar i la Verneda, un entorn incomparable,
on s’ha habilitat un circuit amb camins de sauló de prop de 4 quilòmetres, amb
una il·luminació respectuosa amb l’entorn. Estem segurs que serà un espai de
referència per a molts corredors i ciclistes populars que tenim al nostre municipi.
La creació de nous equipaments per a la pràctica d’esport i l’impuls de l’activitat
física és important, però no ho és menys l’adequació dels equipaments ja existents.
Aquest 2018 hem remodelat la zona esportiva i de lleure de Llerona amb una
nova pista de pàdel, pistes de petanca i una pista de tennis i ara han començat la
construcció d'uns vestidors i lavabos, hem construït uns nous vestidors i renovat
la gespa artificial del camp de futbol 7 de Bellavista i properament s’instal·larà
nou enllumenat al camp de futbol de Llerona i a Corró d’Avall (ja ha començat)
i en seguirà el de Corró d'Amunt. També hem adjudicat la redacció de dos grans
projectes, el de la reparació integral de la coberta del pavelló i l'ampliació dels
vestidors, magatzem i seu social del camp de futbol de Corró d'Avall.
Però hem de seguir, i tenim reptes de futur que s'han de portar a terme i
m’agradaria destacar-ne quatre d'importants, la construcció d'uns nous vestidors
i un camp de futbol 7 a Llerona, la construcció d'un PAV3, el nou pavelló d'esports
central del municipi, l'adequació del parc de la Via Europa com a circuït de
bicicletes i pista d'atletisme i el carril per a vianants i bicicletes que uniria Corró
d'Avall amb Corró d'Amunt.
En un altre ordre de coses i per finalitzar, el govern central ha convocat eleccions
generals per al proper 28 d'abril. Tenim eleccions municipals el proper 26 de maig.
Així doncs, aquesta és la darrera editorial de la legislatura atenent a la normativa
vigent. Us puc ben assegurar que ser alcalde del teu municipi, d'on hi has nascut,
és un gran privilegi i honor tal com els hi explico a tots els nens i nenes de tercer
primària quan em venen a veure de visita a l'Ajuntament. Tenim un gran municipi
on el 85 per cent del seu territori és agrícola i forestal. “Conservar-lo és cosa de
tots”. Vetllem perquè així sigui.
Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

04-15
ACTUALITAT
Les Fanqueses consolida la inversió per
finalitzar les actuacions en marxa
Vine a conèixer l'Espai Can Prat
Obrim el Parc del Falgar i la Verneda
La Fundació Carles Pi i Sunyer premia
dos projectes de les Franqueses
El camp d’aviació de Rosanes, una punt
estratègic al final de la Guerra Civil
Jornades de portes obertes pel curs
2019-2020
Els ciclistes més destacat de la BTT, a
la Copa Catalana Internacional de Corró
d’Amunt
Pau Ribes i Meritxell Mas, millors
esportistes amateurs de la Nit de l’Esport

16-17
ESPECTACLES
13è Cicle d’Espectacles Infantils i
Familiars
13a Mostra d'Arts Escèniques Festival
dels Amateurs

18-21
AGENDA
Tota la programació del mes de març

22-23
GRUPS
POLÍTICS
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[ actualitat ]
Les Franqueses consolida la inversió per
finalitzar les actuacions en marxa
El pressupost 2019 incrementa la despesa corrent per millorar en
serveis, manteniment i tarifació social

E

l pressupost 2019 marca com
a objectius principals, d’una
banda, incrementar i consolidar
els serveis als ciutadans i el
manteniment de la via pública i, d’una
altra banda, finalitzar les inversions
projectades en altres exercicis.
L’increment en la despesa corrent
durant 2019 permetrà mantenir
els serveis i la tarifació social, tot
i l’actualització de la pressió fiscal
municipal d’acord l’IPC, i de la
contenció de els subvencions d’altres
administracions.
La despesa prevista en inversions
permetrà finalitzar l’Espai Can Prat
(1.380.000 euros), rehabilitar l’edifici
del Centre de Formació d’Adults-Apadis
(70.000 euros) i completar la segona
fase de la climatització del Centre
Cultural de Bellavista (100.000 euros),
remodelar el passeig dels Til·lers i la
plaça dels Països Catalans o millorar
la xarxa de camins del municipi

(380.000 euros d’inversió total) i
mantenir les inversions recurrents
en mobiliari urbà, enllumenat,
clavegueram, infraestructures a la
via pública, jocs infantils i altres. El
capítol d’inversions per 2019 compta
amb 2.397.706 euros. També permet
una nova aportació al Programa
d’Ajuts a la Rehabilitació d’edificis
del programa de Pla de Barris de
Bellavista.
Tot i que el pressupost en termes
consolidats es minora respecte el
de 2018, la despesa en serveis al
ciutadà s’incrementa. Únicament es
redueix el pressupost d’inversions,
ja que aquest bàsicament finalitza
les actuacions iniciades en el darrer
exercici.
El deute financer a data 1 de gener
de 2019 és de 13.890.416,58 euros, el
que suposa un rati deute/ingressos
ordinaris del 66,25%. Amb aquest
endeutament, les Franqueses es

Ferran Jiménez, regidor d'Hisenda

manté per sota dels percentatges que
marca la Llei d’Hisendes Locals.
El pressupost 2019 de l’Ajuntament
i els seus organisme autònoms, que
ascendeix de manera consolidada a
23.008.898 euros, ha estat aprovat
inicialment pel ple del mes de gener
amb els vots favorables de PDeCATDemòcrates, PSC-CP i PP, els vots en
contra d’ILFC-E, ERC-AM i l’abtenció
del CpF.

Algunes de les intervencions incloses dins el capítol d'inversions . D'esquerra a dreta: Espai Can Prat, Centre de Formació d'Adults, Centre Cultural de
Bellavista i plaça dels Països Catalans
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Vine a conèixer l’Espai Can Prat

El 23 de març t'ensenyem les noves instal·lacions amb cultura popular, art
i l'animació d'El Pot Petit

L

’Espai Can Prat ha transformat un antic projecte de
centre cultural amb un auditori en un edifici polivalent per
a usos sociosanitaris. Aquesta redefinició del projecte és
fruit d’un procés participatiu realitzat entre els anys 2013
i 2014, que va decidir els usos definitius de l’equipament.

L’accés principal a la biblioteca, al pavelló i a la zona de
restauració està situat a la part sud de l’edifici, al carrer Verge
de Montserrat). Tanmateix, hi ha un accés secundari al pavelló
des de la zona nord habilitat pels dies d’entrenament i pels
serveis.

La superfície de l’edifici és de 5.279 m2, que encabiran un
pavelló poliesportiu, el nou Centre d’Atenció Primària de Corró
d’Avall i una biblioteca. Els exteriors, que inclouen la coberta i
els accessos, sumen un total de 6.369 m2.

Des del carrer de l’Onze de Setembre es pot accedir a peu pla
a la coberta transitable de l’edifici on hi ha situada una àrea de
descans i una zona enjardinada.

El Centre d’Atenció Primària

PROGRAMACIÓ

Els 876 m2 acullen els serveis de l’ambulatori de Corró d’Avall.
Consta d’espais diferenciats per a la recepció, l’administració,
les àrees de medicina general i de pediatria, una zona
polivalent, una aula d’educació sanitària i formació i diversos
espais per al personal i els serveis interns. L’accés al CAP està
situat a l’esplanada oest, a la confluència de la plaça de Can
Prat i el carrer de Tagamanent.

10.30 h Xocolatada
Centre Cultural Can Ganduxer

Biblioteca
Té 1.267 m2 i està situada al primer pis. Amb accés des del
carrer Verge de Montserrat, consta d’una zona d’acollida i
d’un espai polivalent de 120m2. Inclou dues sales de lectura
diferenciades, infantil i general, un espai de treball intern i
zones logístiques. També té diverses sales d’estudi i una zona
de terrassa per a poder realitzar tallers a l’aire lliure.
Pavelló poliesportiu
De 1.053 m2, amb una pista multiusos, una zona de grades,
vestidors i magatzem, aquest espai està situat a la planta baixa
de l’edifici i l’accés per a vianants serà a la zona sud, al carrer
Verge de Montserrat.
Exteriors i accessos
L’accés al Centre d’Atenció Primària està situat a l’esplanada
est, delimitada per la plaça de Can Prat i el carrer de
Tagamanent. Aquesta zona disposa d’un espai d’estacionament
de vehicles i d’espai verd amb talussos enjardinats.

11 h Cercavila
Amb els Gegants de les Franqueses, el
Grup de Diables Els Encendraires i el grup
d’animació Brass de Gitano Band
Recorregut: Recorregut: sortida del Centre
Cultural de Can Ganduxer, passeig dels
Til·lers i fins a l’Espai Can Prat
11.30 h Ball de gegants
Exterior de l’Espai Can Prat
12 h Exposició 7set,
a càrrec de la pintora Àngela Álvarez
Comissaria de l’exposició Cristina Requena,
directora de la galeria Artemisia, Art &
Tendències
Biblioteca de l’Espai Can Prat
12.30 h Espectacle d’animació infantil
amb el grup El Pot Petit
Pista esportiva de l’Espai Can Prat
Aforament limitat a 500 persones
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[ actualitat ]
Obrim el Parc del Falgar i la Verneda
El 16 de març, gaudeix d'un matí a la natura

E

l Parc del Falgar i la Verneda, a tocar del riu Congost,
és un espai que combina l’oci sostenible i l’esport amb
l’observació d’aus i l’estudi de la natura.

Els usos i la transformació d’aquest espai van ser definits
l’any 2012 mitjançant un procés participatiu.
Els 171.000 m2 del parc estan dividits en 5 espais, connectats
però diferenciats, que circulen des del nord, on hi ha la zona
d’activitat mínima i d’alta concentració de flora i fauna, al sud,
amb zones lúdiques i de descans.
Zona humida
La zona humida del parc està formada per 3 llacs artificials
amb una superfície total de 21.430 m2 i una capacitat
d’emmagatzematge de 31.000 m3 d’aigua.
L’aigua que omple aquests llacs comença el seu recorregut
a l’extrem nord del parc. Des d’allà, a través d’un riu artificial,
s’omplen dos llacs secundaris i, finalment, el llac principal que
acumula 31.000 m3 d’aigua que serviran per regar la vegetació
del parc. El llac està envoltat de vegetació de ribera que evita
el pas dels usuaris i afavoreix l’arribada i el refugi de la fauna
autòctona i migratòria.

Zona de prat
La zona de prat és
un espai de transició
entre els espais d’alta
activitat humana i la
zona humida. Aquesta
esplanada
compta
amb
panoràmiques
del llac a la part nord i zones d’esbarjo i arbrades al sud.
Zona de jocs i descans
Aquest espai, situat a tocar de
l’accés des del gual, compta amb
més de 5.000 m2 de jocs infantils.
Tots els elements de l’àrea de jocs,
amb una gran varietat de propostes
lúdiques i una tirolina, estan fets en
fusta, organitzats en forma de circuit
i pensats per a infants de 0 a 12 anys.
També hi ha una zona dedicada als
exercicis de rehabilitació i de millora
de la salut i un circuit esportiu amb
zones d’estiraments repartit en els
més de 4.000 m2 de camins interiors
del parc.
Aula de Natura
L’objectiu és crear un espai econòmicament sostenible, d’abast
supramunicipal, per difondre el coneixement de la natura a les
escoles, fer visites guiades al parc i difondre el respecte a la
natura. L’existència d’aquest espai també ajudarà a mantenir el
parc i tenir millor control davant possibles deterioraments.
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La proposta és crear un edifici de prop de 500 m2, energèticament
sostenible i construït amb materials respectuosos amb el medi
ambient, que contingui espais polivalents per a la formació i
exposicions, una cafeteria, oficines, aules, un auditori i sales de
reunions.
Zona d’aparcament

PROGRAMACIÓ
7.30 h - 10.45 h Esport saludable
7.30 - 9 h Canicròs
Col·labora: Club Canicross les Franqueses

L’aparcament, situat a l’accés
des del gual, té cabuda per a
119 cotxes, autobusos, places
per a persones amb mobilitat
reduïda i una zona per a motos
i bicicletes.

9 - 10 h Entrenament amb A4km
Col·labora: Club d’Atletisme A4elKM

Zona naturalitzada de la Verneda

9 h Puja en globus
Vistes del parc des d’un globus
*Aquesta activitat es podrà desenvolupar si les
condicions meteorològiques són òptimes

Aquest espai, protegit i reconegut per la Xarxa Natura 2000 pel
seu alt valor ecològic, complementarà els verns amb la plantació
de pollancres que aportaran ombra al camí creat a la Verneda
per córrer, caminar o anar en bicicleta. També s’ha creat una
zona d’albereda.

Flora i fauna
El Parc de la Verneda i el Falgar, a més de crear una nova zona
d’esbarjo a les Franqueses, està pensat com una petita reserva
de la biosfera que permeti el niament d’aus migratòries i el
retorn i preservació d’espècies animals i vegetals autòctones.
Amb el temps, s’hi podran veure aus com el blauet, l’àguila
marcenca o el cotoliu, a més d’espècies comunes com la garsa,
la mallerenga o el rossinyol. Entre els mamífers protegits que
trobaran refugi al parc, hi ha la llúdriga i diverses varietats de
ratpenats. També s’hi trobaran amfibis, com el gripau i rèptils,
com serps i tortugues. Evidentment, la zona humida també
comptarà amb exemplars de peixos.
Pel que fa a la flora, el parc conserva les espècies autòctones
existents reforçades amb replantacions i tindrà especial cura
amb els arbres monumentals de la zona, com el Pi del Congost,
situat en una illa enmig del llac principal.

9.15 - 10.15 h Marxa nòrdica
9.30 - 10.45 h Pedala al Parc
Col·labora: Unió Ciclista de les Franqueses

10 h Esmorzar saludable
Vine i prepara el teu pinxo de fruites!
Taller de cuina saludable
10 h Tallers de Natura per a petits i famílies
• Manualitats amb llavors. Utilitzant petites
llavors podem crear grans obres d’art. Només
cal la nostra imaginació.
• Land Art / Petjades infantils. Una proposta
artística d’art efímer sobre fusta . Els
participants podran fer la seva petita obra
artística i la suma de totes en faran una de
comuna.
• Posa una flor al teu balcó. Quina millor
manera d’afavorir l’estima pels éssers vius
que fomentar el fet de tenir-ne cura. En aquest
taller es trasplantarà una planta florida a un
test de terrissa. Serà un record d’aquesta
jornada de natura al Parc del Falgar
10 h Viatge en tren
Descoberta del paisatge i l’entorn del parc
10.30 h Activitats de conservació
• Guiatge interpretatiu de l’entorn. Itinerari per
conèixer els trets naturals més rellevants del
Parc del Falgar i la Verneda. Una passejada
tranquil·la per saber més sobre l’indret,
el cicle de l’aigua i la importància per a la
biodiversitat d’espais humits.
• Taller de Caixes niu. L’espai humit del
Falgar és i serà un pol d’atracció de fauna,
especialment d’aus. Moltes d’elles, però, no
trobaran un refugi en la vegetació actual,
per ser massa jove. Coneix quines són les
característiques de les diferents caixes niu
que existeixen, en funció de l’espècie a qui va
destinada i crea’n una de pròpia.

Penja les teves fotos a instagram amb el hashtag
#ParcdelFalgar
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[ actualitat ]
La Fundació Carles Pi i Sunyer premia
dos projectes de les Franqueses

El Servei d'assessorament i mediació en temes de veïnatge i l'Espai
Familiar han rebut el reconeixement del Banc de Bones Pràctiques

E

l Servei d'assessorament i mediació en temes de veïnatge,
impulsat per Pla de Barris, ha estat una de les iniciatives
certificades com a bona pràctica pel Banc de Bones
Pràctiques de la Fundació Carles Pi i Sunyer. En concret,
la fundació en destaca l'aportació innovadora i de qualitat, que
pot servir de referència a d'altres ajuntaments i entitats locals.
El Servei d'assessorament i mediació en temes de veïnatge
és un servei públic i gratuït, posat en marxa l’any 2014 a
Bellavista i ampliat posteriorment a la resta del municipi,
que té com a objectiu la mediació en els conflictes de veïnatge
com ara impagaments, sorolls, desavinences, ocupacions…
També l'acomapanyament en la constitució i l'assessorament
en tots aqueslls dubtes que sorgeixin. A banda, aquest servei
també organitza tallers pràctics i xerrades al voltant d'aquesta
temàtica, adreçats tant a presidents de les comunitats com als
mateixos veïns.
L'atenció als usuaris es desenvolupa en dues seus: a Bellavista
Activa (carrer del Rosselló, 39) dilluns, dimarts, dijous i
divendres, de 9 a 13 h,; i a l’Ajuntament (Carretera de Ribes, 2)
dimarts, de 16 a 18 h, i dimecres, de 9 a 13 h.
L'Ajuntament de les Franqueses també ha rebut el reconeixement
a l'Espai familiar, coordinat per l'àrea de Polítiques Socials i que,
des de 2011, rep finançament de Pla de Barris. El seu objectiu és
l'atenció als infants i a les famílies des de la perspectiva de la
integració, prevenció i participació en la comunitat.

Recollida dels reconeixements el passat 14 de febrer a Barcelona

El Banc de Bones Pràctiques és una iniciativa, inspirada en els
principis de la Carta Europea de l’Autonomia Local (CEAL), que
vol estimular la innovació i la bona governança local, seguint
les estratègies establertes pel Congrés de Poders Locals i
Regionals del Consell d’Europa. Al llarg dels últims anys, la
Fundació Carles Pi i Sunyer ha acreditat més de dues-centes
accions o programes d'èxit desenvolupats pels governs locals a
Catalunya.
El reconeixement ha tingut lloc a mitjan febrer en un acte
organitzat conjuntament amb la Federació de Municipis de
Catalunya, que ha comptat amb l'assistència d'uns 450 experts
i autoritats locals, d'entre les quals els 81 ajuntaments que han
fet aportacions al Banc i que han estat distingits amb el certificat
de bona pràctica entre els anys 2014 i el 2018. L'alcalde de les
Franqueses, Francesc Colomé, i el regidor de Pla de Barris,
Joan Antoni Marín, han recollit els guardons.

Finalitzen les reformes de la plaça de la Sagrera, a Corró d'Avall, i
del parc infantil de Can Suquet, a Corró d'Amunt

A

l parc infantil de Can Suquet s'han reparat els desperfectes
del perímetre i s'hi han instal·lat gronxadors, un balancí i
un tobogan, tal i com proposaven els veïns.

L

a plaça de la Sagrera ha renovat les voreres, el paviment i
compta amb nous elements de mobiliari urbà, enllumenat,
arbrat i una nova zona de jocs infantils.
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[ actualitat ]
La recollida de matèria orgànica,
la que més augmenta a les Franqueses
Els veïns reciclen 710 tones de residus més durant el 2018

L

es dades del 2018 evidencien una
creixent conscienciació per part dels
veïns de les Franqueses en relació a
la recollida selectiva de residus. Els
contenidors marró, blau, groc i verd han
estat dipòsit de 1.578 tones de deixalles, xifra
que representa un 23% del total dels residus
generats i 710 tones més que l’any 2017.

doble que el 2017 (144,68).
Pel que fa als envasos, l’increment de
recollida selectiva ha estat més lleuger,
d’un 25%, amb 233,46 tones el 2018, 47,64
més que el 2017.
La fracció que es manté estable és la de
vidre, amb dades molt semblants aquests
dos últims anys: 233,30 tones, el 2018 i
230,47, el 2017.

L’increment de la matèria orgànica, que és
el 13% del residus reciclats aquest 2018, ha
estat especialment destacable. De fet, les 839
tones que s’han recollit d’orgànica aquest any
2018 representen gairebé la totalitat dels residus que es van
generar al llarg del 2017, sumant totes les fraccions (orgànica,
paper – cartró, envasos i vidre).

En relació amb la resta de deixalles -les que
no es reciclen i van al contenidor gris- s’han recollit aquest
2018, 493 tones menys, xifra que representa una davallada del
10%.

També experimenta un notable ascens la recollida de paper i
cartró, en aquest cas quasi duplicant les dades de 2017. El 2018
es van dipositar al contenidor blau 272,03 tones de residus, el

Les Franqueses continua la bona línia per a aconseguir
l’objectiu per part de l’Ajuntament de reciclar el 60% dels
residus el 2030.

El PAE de les Franqueses encapçala el rànquing d'activitat a la comarca

E

l Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) de les Franqueses
del Vallès es troba al capdavant del rànquing d’activitat al
Vallès Oriental. L’oficina ha tramitat l’any 2018 un total de
85 altes empresarials, de les quals 14 de societats limitades i
71 d’autònoms. A nivell de la Diputació de Barcelona, el PAE les
Franqueses ocupa el vuitè lloc en activitat, de la quarantena
d’ajuntaments, mancomunitats, consells i consorcis que hi
formen part.
Pel que fa al rànquing acumulat, del 2009 al 2018, el PAE les
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Franqueses ha tramitat 230 altes
(41 de societats limitades i 189
d’autònoms), una xifra igualment
destacada, amb la qual es troba en
el 10è lloc d’activitat dels PAE de la
província de Barcelona.
Aquestes formen part del darrer Termòmetre PAE, que ha
elaborat l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació de Barcelona.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

El camp d’aviació de Rosanes, un punt
estratègic al final de la Guerra Civil

L’historiador Joan Garriga ha destacat la importància d’aquest espai en
la primera conferència del programa del 80è aniversari del bombardeig

E

l camp d’aviació de Rosanes,
situat entre Llerona, la Garriga
i l’Ametlla del Vallès, va ser un
punt estratègic important durant
la Guerra Civil. Així ho ha assegurat
l’historiador Joan Garriga durant la
primera conferència del programa de
Commemoració del 80è Aniversari del
Bombardeig de les Franqueses del
Vallès aquest mes de febrer a la sala de
plens de l’ajuntament.

Garriga ha explicat que des d’aquest
aeròdrom del bàndol republicà “es va
defensar la República fins al final”. En
aquest sentit l’historiador ha posat
èmfasi als combats aeris que es van
dur a terme perquè “van detectar els
refugis elementals, Can Sorgues, i el
camp d’aviació. Un camp d’aviació ben
fet que té molta vida, però també molta
mort”. El fet que aquest fos un dels punts
estratègics per la República a finals
de la Guerra Civil va convertir aquesta
zona del Vallès Oriental en un objectiu
militar. D’aquí els bombardejos sobre
les Franqueses, Granollers o la Garriga.
“A partir del 16 de gener els atacs són
ferotges a Barcelona. Volien evitar que
es pogués rearmar tota aquesta zona”,
assegura Garriga. A Granollers també hi
havia la central elèctrica, un altre punt
que esdevé objectiu militar.

tocar l’edifici de l’Ajuntament de les
Franqueses. Això demostraria que
almenys en dues ocasions les bombes
van caure sobre el municipi. El 24 de
gener, però, l’atac acaba amb la vida
de tres persones. Garriga també ha fet
referència a un altre document. En aquest
cas és el plànol on es detalla quines
cases queden afectades per les bombes
del 24 de gener. Aquest document fa
referència a les cases situades a la
carretera de Ribes, a l’alçada de l’estació
de tren de Corró d’Avall.

Document íntegre trobat a l'Arxiu Municipal

A banda del camp d’aviació de Rosanes,
l’historiador Joan Garriga també ha
fet referència als documents que s’han
trobat en els últims mesos a l’Arxiu
Municipal que proven que el 26 de
gener de 1939 un altre bombardeig va

Fragment del document que certifica la data del segon bombardeig

Durant aquesta primera conferència,
l’historiador que forma part de la
comissió que prepara els actes de
Commemoració del 80è Aniversari
del Bombardeig de les Franqueses
també ha destacat la importància del
drama humà, a l’angoixa que haurien
viscut les persones que van viure
aquestes circumstàncies. El fet de tenir
l’aeròdrom tan a prop els va fer viure
combats constants i ser testimonis de
l’enlairament de molts avions. Una altra
de les dades que posa de manifest el
patiment d’aquesta època és la xifra
de refugiats que tenia les Franqueses
el mes de maig de 1938. I és que en
aquesta època unes 600 persones havien
vingut als pobles que formaven part del
municipi fugint de la barbàrie.
La propera conferència, "El cost humà
de la Guerra Civil i la implantació del
franquisme", es farà el 4 d’abril, a
les 19.30 hores, a la sala de plens de
l’ajuntament. Podeu consultar tota la
programació a www.lesfranqueses.cat.
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[ actualitat ]
Innovant amb l’Escola Bellavista-Joan Camps
El centre d’Educació Infantil i Primària aposta pel teatre, els escacs
i diversos projectes culturals

L

’aposta de l’Escola Bellavista-Joan Camps per incorporar
projectes innovadors al seu currículum s’ha vist reforçada
durant aquest curs per la consolidació de diverses activitats
en marxa des de fa temps i la posada en marxa de noves
accions dins l’horari lectiu.
L’àlbum il·lustrat
Els alumnes de 6è
d'aquesta
escola
han inaugurat una
nova activitat a la
Biblioteca Municipal
dins el programa de visites escolars. Es tracta de treballar els
àlbums il·lustrats, un recurs que permet promoure estratègies de
treball afavorint la participació directa, l’escolta activa i el diàleg.
Aquests son una eina de dinamització i descoberta de noves formes
d’ escriptura però sobretot de lectura. L ’activitat dels alumnes de
6è ha girat al voltant de Voces en el parque, d’ Anthony Browne.
Continuem fent teatre
Els alumnes de l’Escola
Bellavista-Joan Camps
fan teatre des del curs
2010-2011 però en els
darrers anys, aquesta
activitat ha anat agafant
més pes. Primer, des
del curs 2015-2016 es compta l’assessorament de la companyia
Frec a Frec, gràcies al suport del Patronat de Cultura, Educació,
Infància i Joventut. Enguany s’ha ampliat el projecte i, no només els
alumnes de 6è presenten obra, si no que també ho fan els de 3r per

primera vegada. L’escola treballa el teatre de manera transversal,
propiciant l’aprenentatge de continguts de diverses àrees per a
aconseguir un aprenentatge globalitzat, des d’una perspectiva
diferent. També utilitza el teatre com a instrument pedagògic per al
desenvolupament integral dels alumnes a través de la potenciació
de les seves capacitats d’expressió creativa i d’acció solidària amb
el seu entorn.
La primera estrena d’aquest curs serà el dia 28 de març. Els
alumnes de 6è faran dos passis de l’obra Un mal dia el té qualsevol
d’Adelaida Freixes.
Escacs de 1r a 6è
Un
dels
projectes
innovadors
consolidats
en el dia a dia de l’Escola
Bellavista-Joan Camps és
el d’escacs. Els alumnes
i els mestres, que també
reben formació, no només aprenen a jugar, sinó que s’aprofita el
joc per a desenvolupar capacitats i valors fonamentals. Tot i que
l’activitat es realitza des de 1r a 6è, actualment també s’estan
realitzant activitats relacionades amb els escacs des de P3.
Rua de Carnaval compartida
Per primera vegada, la rua de Carnaval de l’Escola Bellavista-Joan
Camps ha estat una activitat coordinada amb l’Escola Bressol
Municipal el Gegant del Pi. Els alumnes dels dos centres han
realitzat junts la cercavila pels carrers de Bellavista fins a la plaça
Major. A més, han comptat amb l’animació musical del grup de
batukada “La Til·la” format per alumnes de l’Institut el Til·ler.

Primeres audicions del curs dels

E

ls alumnes d’instrument de l’Escola Municipal de Música
han pogut demostrar durant el mes de febrer tot el que
han après des del setembre. Durant tres jornades s’han
realitzat les primeres audicions d’aquest curs de vent, corda,
guitarra, piano i bateria. Amb el suport dels professors de
12

cada especialitat i davant els pares i familiars, els alumnes
han interpretat diverses peces i han pogut demostrar
l’evolució que han fet des de principi de curs. El repertori
de les diferents audicions ha anat des de Bach, Beethoven o
cançons populars a temes de Miley Cyrus o d’Star Wars.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[portes obertes curs 2019-2020]
Jornades de portes obertes a les escoles d'Educació Infantil
i Primària i als instituts de Secundària
ESCOLA GUERAU DE LIOST

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08060939
Carrer de la Riera, 4 (Corró d'Avall) 938 463 216
http://agora.xtec.cat/ceipgueraudeliost

ESCOLA BELLAVISTA-JOAN CAMPS

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08059780
Carrer d'Astúries, 2 (Bellavista) 930 138 087
http://agora.xtec.cat/escbellavista/

ESCOLA CAMINS

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08064817
Carrer de Rafael Alberti, 4 (Corró d'Avall) 938 402 215
www.escolacamins.cat

ESCOLA COLORS

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08066413
Carrer de Valldoriolf, 2 (Bellavista) 938 497 222
http://agora.xtec.cat/escolacolors

ESCOLA JOAN SANPERA

Divendres 15 de març
a les 9 h i a les 15 h
Dijous 21 de març
a les 10 h i a les 15 h
Dimecres 20 de març
a les 19 h. XERRADA
Divendres 22* de març
a les 11 h i a les 15 h

*Cal inscripció prèvia a
www.escolacamins.cat o al 938 402 165

Dijous 21 de març
a les 10.30 h i a les 15 h

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08017271
Carrer de Joan Maragall, s/n (Corró d'Avall) 938 495 594
http://agora.xtec.cat/ceipjoansanpera

Divendres 22 de març
a les 9.15 h i a les 15.15 h

INSTITUT EL TIL·LER

Secundària,
dissabte 23 de març a les 10 h
i dijous 28 de març a les 18 h.
Batxillerat,
dijous 25 d'abril a les 18 h.

INSTITUT LAURO

Secundària,
dimecres 27 de març a les 18 h.
Batxillerat,
dimecres 24 d'abril a les 18 h
C.F. Grau Mig dijous, 2 de maig a les 18 h.
C.F. G. Sup. dimecres, 8 de maig a les 18 h.

Educació Secundària i Batxillerat
CODI 08065391
Carretera de Ribes, 45-55 (Corró d'Avall) 938 407 266
www.inseltiller.cat

Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius
CODI 08052906
Carrer d'Astúries, 3 (Bellavista) 938 402 582
https://blocs.xtec.cat/inslauro

Comença el viatge a l'escola dels grans
Sessió informativa per a famílies amb infants que començaran P3 durant el curs 2019-2020

Divendres, 8 de març, a les 18 h. al Teatre Auditori de Bellavista
Hi haurà servei d'acollida. Cal sol·licitud prèvia al 938 466 506 o a educacio@lesfranqueses.cat
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[ actualitat ]
Els ciclistes més destacats de BTT, a la Copa
Catalana Internacional de Corró d’Amunt
L’exigent prova se celebrarà el 10 de març, al voltant del Turó de Can Bertran

L

es Franqueses del Vallès torna a acollir, el 10 de març,
una nova edició, la dissetena, de la Copa Catalana
Internacional de BTT. La prova, Memorial Toni Costa, es
desenvoluparà en un circuit de 6 km, al voltant del Turó
de Can Bertran, amb sortida i arribada a la Zona Esportiva de
Corró d’Amunt. Es tracta d’un recorregut exigent, de tècnics
i llargs corriols dins el bosc, que es combinen amb ràpids
trams de pista.
Les característiques d’aquest traçat
fa que la prova
franquesina s’hagi consolidat com a una de les preferides pels
bikers i, és per això, que és una de les més concorregudes de
l’ MTB SuperCup Massi. De fet , l’any passat es van batre totes
les expectatives, amb la participació de més de mig miler de
ciclistes, repartits en les diferents categories convocades.
La prova de Corró d’Amunt, organitzada pel Club Ciclista Corró
d’Amunt, és la segona de les nou que configuren el calendari
de la Copa Catalana Internacional de BTT. La primera es va
desenvolupar els dies 23 i 24 de febrer a Banyoles ¡, amb
posterioritat, se celebrarà a la Vall de Lord (7 d’abril), Santa
Susanna (28 d’abril), Barcelona (4 de maig), Girona (1 i 2 de
juny), Vall de Boí (15 i 16 de jun), Vallnord-Andorra (14 de
setembre) i Igualada (22 de setembre).
La roda de premsa de presentació se celebra el dia 5 de març,
a la Sala Polivalent de la Zona Esportiva Municipal de Corró
d’Amunt (19.30 h) i comptarà amb la presència de dos ciclistes
destacats, que també prendran part en la prova: Mar Franco
Peñuela i Israel Núñez.

Aquest és el programa previst de la Copa Catalana
Internacional Corró d’Amunt:
• 8.30 h Fins a 30 minuts abans de cada sortida. Recollida
de dorsals
• 9 h. 1a sortida: Cadets (M/F), Júnior (F), Màster 30/40
(F) i Master 40/50/60 (M)
• 10.40 h. 2a sortida: Èlit (F), Sub-23 (F), Júniors (M) i
Màster 30 (M)
•12.30 h. 3a sortida: Èlit (M) i Sub-23 (M)
•14 h Llliurament de premis

Per un somriure, el conte solidari d’aquest any de l’AE Ramassà

L

’Ibrahim (12 anys), la Prisca (12 anys),
l’Océane (8 anys) i en David (7 anys)
són els protagonistes de Per un
somriure, el tercer conte solidari que
edita l’Associació Esportiva Ramassà,
presentat a Can Font, Centre d’Art i
Noves Tecnologies, en una sala plena a
vessar.
Amb text d’Alba Colomé i il·lustracions
de Rosa M. Hernàndez, Per un somriure és un conte ple
d’esperança, adreçat a tot tipus de lectors tant infants
com adults, que s’emmarca en el projecte solidari de l’AE
Ramassà d’enguany, 50 somriures, que es desenvoluparà a
Costa d’Ivory.
La campanya té com a objectiu la compra de material
de mobilitat (cadires de rodes, pròtesis, crosses, ...) i
d’escolarització per a 50 nens i nenes
amb diverses
discapacitats físiques de Costa d’Ivory, com és el cas dels
quatre protagonistes del conte.
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Tal com apunta el coordinador de l’AE
Ramassà, Jordi Grivé “l’edició del conte
ens va genial per vincular els tres eixos
al voltant dels quals planifiquem totes
les nostres accions: educació, cultura i
infància”.
Enguany, s’han editat 5.000 exemplars
de “Per un somriure”. Grivé destaca que
“és un conte gratuït perquè volem que el
projecte arribi al major nombre possible de persones. Això sí,
si algú vol fer alguna aportació, és benvinguda però, si no és
possible, no volem que ningú es quedi sense aquesta lectura”.
L’Associació Esportiva Ramassà ha repartit contes en un
centenar d’establiments del municipi, i també es poden trobar
a la planta baixa de l’Ajuntament de les Franqueses.
El de Costa d’Ivory és el sisè viatge solidari que emprén l’AE
Ramassà. L’associació franquesina viatjarà al país africà de
l’11 al 19 d’abril , mantenint l’essència de tots els viatges:
solidaritat, cultura i esport.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Pau Ribes i Meritxell Mas, millors
esportistes amateurs de la Nit de l'Esport
La gala aplega un total de 77 nominats i prop de cinc-cents assistents

M

eritxell Mas i Pau Ribes, del Club Natació les
Franqueses, han estat els Millors Esportistes de les
Franqueses de l’any 2018, en categoria amateur, segons
que s’ha conegut en la 23a edició de la Nit de l’Esport.
La gala d’enguany ha comptat amb un total de 77 nominats
i nominades i amb gairebé cinc-cents assistents, en un acte
organitzat pel Patronat Municipal d’Esports i el suport de clubs, la
Generalitat i la Diputació.

Pau Ribes i Txell Mas (Foto CNLF)

Eudald González (CT Els Gorchs) i Iria Esteban (Karate Nokachi),
en categoria promoció, i Oriol Miró (BM Granollers) i Clàudia
Julià (CN Granollers), en formació, també han estat guardonats
com a Millors Esportistes. Pel que fa al premi a Millor Entrenador,
se l’ha endut Lluís Culi (Tir amb Arc).
Els finalistes a Millor Esportista en les diferents categories,
destacats amb una menció especial, han estat:
• Amateur femení: Noelia Fernández (Tir amb Arc) i Anna
Codina (Club a 4 el Km).
• Amateur masculí: Kamil Fazil (Okamishin Bellavista) i Adrià
Martínez (BM Granollers).
• Formació femení: Ester Somaza (BM la Roca) i Ainoa Astorga
(Karate Nokachi).
• Formació masculí: Aaron Raya (Karate Nokachi) i Joan Arnal
(Tir amb Arc).
• Promoció femení: Noa Pardillo (CA Canovelles) i Martina
López (BM Granollers).
• Promoció masculí: Àlex Almendros (Karate Nokachi) i Jan
Domínguez (Tir amb Arc).
• Entrenador/a: Montse Marín (Karate Nokachi), Agustín Núñez
(Karate Nokachi) i Enrique Gallego (handbol FC Barcelona).
La gala ha servit per homenatjar els millors esportistes de les

Franqueses, però també per fer un reconeixement públic als clubs,
entitats, equips i persones que han tingut una tasca rellevant .
Premis per les gestes esportives
En el decurs de la gala, també s’han estat reconegut les gestes
esportives de diversos clubs i equips:
• El mini femení de la secció de bàsquet del PME/ Club Bàsquet
Les Franqueses,
• L’aleví masculí A del Bellavista Milán
• L’equip femení del Club A4 El Km, en reconeixement a les
corredores Carmen Martín, Anna Codina, Yolanda Guardado,
Cesca Parra i Sandra Bustamante per la primera posició per
equips en La Mitja 2018.
• Els equips aleví masculí de categoria argent, benjamí masculí
de categoria or i l'aleví masculí de 2a divisió del Club Tennis
Els Gorchs.
• L’Escola de Tir amb Arc les Franqueses, en les categories
benjamí, aleví i infantil.
• El Karate Nokachi, en reconeixement a les gestes esportives
assolides per Yeray Sánchez, Xavi Sevillano, Aaron Raya, i Izan
Sevillano en el Campionat de Catalunya.
• L’amateur femení de F-7 del CF Bellavista Milan.
• El benjamí femení de la secció d’handbol del PME / AEH Les
Franqueses.
Premis als mèrits personals
Toni Vives (AE Handbol LF / PME), Tania Rugel (Bellavista Milán),
Jaume Aragonés (Club d’Atletisme A4 el KM), Rafa Valls (pel
foment del tennis), Jordi Madera (per les fites esportives a nivell
Nacional i participació en proves internacionals), Rosa Mª Isidro
Ortega (CB Les Franqueses), David Guix (Club Escacs), Anna
Riera (Campiona d’Espanya de marató, en categoria màster, a
Ciudad Real).
Com a clubs, també han estat guardonats, el Club Escacs (25è
aniversari) i el CE Llerona (foment del futbol femení).
Com a mencions especials, l’AE Ramassà ha rebut un
reconeixement pel projecte esportiu i solidari a Madagascar. En
aquesta categoria, també s’ha destacat l’Institut Lauro, per la
participació i organització del 7è Raid Intercicles de Catalunya.
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[ espectacles ]
13a Mostra d’Arts Escèniques Festival dels Amateurs
ELS RÚSTEGUES
Ds. 9 de març
21 h Teatre Auditori de Bellavista

Comèdia
Pierrot Teatre
de Centelles

Durada: 85 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanada per a tots els públics
I rusteghi, en l’original, és una comèdia estrenada a
Venècia, al final del Carnaval de 1760. Els rústegues
són quatre mercaders que representen la vella tradició
conservadora i puritana de les classes mitjanes
venecianes enfrontades a la “nova frivolitat” de la ciutat.
Autor: Carlo Goldoni Direcció: Joan Pagès

PERDUTS EN EL TEMPS
Ds. 23 de març
21 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Drama
Toc Toc Teatre
Laurona de Llerona

Durada: 90 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 12 anys
Els components d’un grup de teatre amateur són
convocats, vint-i-cinc anys després de la seva dissolució,
en el seu antic escenari. Malgrat que hi falta una persona,
els presents reviuen el passat, descobreixen relacions
ignorades i posen els seus sentiments a flor de pell.
Autor: J.M. Pou Vilabella Direcció: J. Sobrevia i A. Galán

EL PRINCIPI D'ARQUÍMEDES
Ds. 30 de març
21 h Teatre Auditori de Bellavista

Drama
ACR de Fals

Durada: 70 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 14 anys
Ha arribat el dia que els nens d’un grup infantil de natació
comencin a nedar sense bombolla. Un moment crucial que
serà el desencadenant per a què surtin a la llum sospites,
dubtes i temors, en relació a com l’entrenador ha gestionat
la negativa d’un dels nens a llençar-se a l’aigua.
Autor: Josep Maria Miró Direcció: Francesc Parcerisas
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13è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
FASCINATIO
Ds. 16 de març
18 h Teatre Auditori de Bellavista

Espectacle de màgia
Jordi Quimera

Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 4 anys
Un espectacle dinàmic, amb molt d’humor i una màgia
molt impactant, pensat per a què petits i grans gaudiu,
rigueu, us sorprengueu i, sobretot, us fascineu. Un mag
proper, entusiasta, exigent i creatiu.
Autors: Jordi Barbudo i Nona Asensio
Direcció: Nona Asensio Il·lusionista: Jordi Quimera
Actor: Arnau Morales

CORRE TRUFA!
Ds. 30 de març

18 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Teatre Musical
Pentina el Gat

Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 3 anys
Les aventures d’una gossa juganera quan es perd enmig
d’un bosc. Un conte musical per als més petits amb
cançons, instruments de vent, de corda i de percussió.
Una història plena de música i emocions.
Autors: Xef Vila (text) i Sam Atencia (música)
Direcció: Sam Atencia Interpretació: P. Soler (violí, teclats,
acordió, flabiol, percussions i veu), X. Vila (bateria, percussions,
guitarra i veu), S. Atencia (saxos i veu) i S. Dott (actriu i veu)

ENTRADES. 13è Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars i 13a Mostra d’Ars Escèniques Festival dels Amateurs
Venda d'entrades (*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys)
• Anticipada, a partir del 7 de gener, 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.entrapolis.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 divendres
Rua de Carnaval Escolar
10.45 h Trobada de les escoles Bellavista-Joan
Camps i Giró i l’Escola Bressol Municipal El
Gegant del Pi. Batukada a la plaça amb el grup
La Til·la
11 h Inici de la rua pels carrers Passeig
d’Andalusia, Canudes, Barcelona i plaça de
Catalunya
Org. Escola Bellavista – Joan Camps i Giró i EBM
El Gegant del Pi. Col. Institut el Til·ler.
Xocolatada solidària – Carnestoltes
L’Ampa i l’Escola Guerau de Liost oferiran una
Xocolatada Solidària (amb la col·laboració de
l’empresa del menjador). Els diners recollits
aniran destinats a la recerca i investigació del
càncer infantil, de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Més informació a https://xocolatadasolidaria.org
De 16 a 17.30 h Pati de l’Escola Guerau de Liost
El preu de la xocolata + pa de pessic és d’1 euro.
Org. Escola Guerau de Liost i l’AMPA
..................................................................................

2 dissabte

Carnaval a Corró d'Avall
16.45 h Trobada de les comparses al
carrer del Migdia
17 h Inici de la rua al carrer del Migdia
Recorregut: cruïlla carretera de Ribes i avinguda
de Santa Eulàlia, carretera de Ribes, rambla de la
carretera de Ribes, plaça de l’Ajuntament
17.45 h Arribada i exhibicions de les comparses i,
en acabar, animació i xocolatada
Plaça de l’Ajuntament
19.45 h Lliurament de premis
Plaça de l’Ajuntament
Org. Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut
Carnaval a Bellavista
17.30 h Concentració de comparses a la pl. Major
18 h Rua de Carnaval
Recorregut: Passeig d’Andalusia, c. Canudes, c.
Barcelona, c. Travessia, pl. Catalunya, c. Provença,
pl. Espanya, c. Girona, c. Orient i plaça Major
19.30 h Exhibició a la plaça Major. Premis,
xocolatada i ball.
Org. Associació de Veïns de Bellavista
..................................................................................

3 diumenge

Festa de Sant Antoni Abat
Vegeu tots els actes previstos en la secció
específica d’aquesta agenda
De 9.30 a 13.45 h
Org. Àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat
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Circulació de Trens Tripulats
11-13 h. Circuit de Cal Gavatx
Donatiu 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
..................................................................................

4 dilluns
Xerrada sobre “Seguretat ciutadana”
A càrrec de membres del cos dels Mossos
d’Esquadra i de la Policia Local
16.30 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Àrea de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran
Consell del Poble de Llerona
20.30 h. Seu del Consell del Poble de Llerona
..................................................................................

5 dimarts
Xerrada sobre “Seguretat ciutadana”
A càrrec de membres del cos dels Mossos
d’Esquadra i de la Policia Local
17 h Casal de la Gent Gran de les Franqueses
Org. Àrea de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran
L’hora del conte per a nadons: “Tatanet”
A càrrec de Gisela Llimona
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a la
Biblioteca Municipal o bé als telèfons; 938 404 388
/ 938 466 506 - Org. Biblioteca Municipal
Exposició Dia de la Dona
17.30 – 20 .30 h Espai Zero
Adreçat a joves de 12 a 30 anys
..................................................................................

6 dimecres
Celebració imposició de la cendra, a la
parròquia de Sant Francesc d’Assís
20 h Parròquia de Sant Francesc d’Assís
Dia Internacional de la Dona
PROU!
19 h Can Font-Centre d'Art i Noves Tecnologies
Conferència Normal no és desitjable. Violència
quotidiana i llindars de tolerància, a càrrec de
l'escriptora Bel Olid.
* Hi haurà servei de monitoratge per a infants.
..................................................................................

7 dijous
Dia Internacional de la Dona
PROU!
12 h Plaça de l'Ajuntament
Acte institucional amb la participació dels
instituts El Til·ler i Lauro, lectura del manifest i
espectacle de música i dansa amb Nora Baylach i
Mariona Vega.

Xerrada sobre “Seguretat ciutadana”
A càrrec de membres del cos dels Mossos
d’Esquadra i de la Policia Local
17 h Casal d’avis de Bellavista
Org. Àrea de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran
Exposició Dia de la Dona
17.30 – 20 .30 h Espai Zero
Adreçat a joves de 12 a 30 anys
Espais de lectura. Comentari del llibre: El
balcón en invierno, de Luis Landero
A càrrec de l’especialista en literatura espanyola,
Francisca Alonso.
18 h Biblioteca Municipal
Org. Biblioteca Municipal
..................................................................................

8 divendres
Exposició Dia de la Dona
17.30 – 20.30 h Espai Zero
Adreçat a joves de 12 a 30 anys
Comença el viatge a l’Escola dels grans
Jornada informativa per a aquelles famílies amb
infants que han de començar P3 el curs 2019 – 2020
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Servei d’acollida gratuït prèvia inscripció a
educacio@lesfranqueses.cat, abans del 4 de març
(places limitades)
Org. Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut i escoles de primària
..................................................................................

9 dissabte
Excursió a Santa Maria de Palautordera, del
Centre Municipal de Joves
Per gaudir d’una activitat lúdica en un espai
natural
9 - 17 h Centre Cultural de Bellavista / Centre
Cultural Can Ganduxer
Inscripció oberta. 5 € inscrits / 7 € no inscrits.
Més info. al Casal Municipal de Joves: 938 405 781
Org. Casal Municipals de Joves
Excursió, Ruta a la Garriga
Casals Infantils Municipals
Per gaudir d’una activitat lúdica en un espai
natural
9 – 17 h Centre Cultural de Bellavista / Centre
Cultural Can Ganduxer
Inscripció oberta. 5 € inscrits / 7 € no inscrits.
Més info. als Casals Infantils Mpals.: 938 405 781
Org. Casals Infantils Municipals

"Quan pel març trona,
l'ametlla és bona"
10 diumenge
Copa Catalana Internacional de BTT. Memorial
Toni Costa
9 h Primera sortida
14 h. Entrega de premis
A la Zona Esportiva de Corró d'Amunt
Org. Club Ciclista Corró d'Amunt i Col. PME
Dia de la Dona
9 h Caminada. Durada 1.30 h
10.30 h Esmorzar
11.30 h Xerrada. Per què ballem?
A càrrec de Montse Martí, psicòloga, M. en Dansa
Moviment Teràpia, i Associació Bigpotters Swing
Granollers.
A les Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Inscripcions al 938 710 621 (Glòria Puig)
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donatiu 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
Dia d'Andalusia a Catalunya
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Actuacions dels cors rocieros de Parets, Mollet i
"La Madrugà" de Bellavista i del quadre de ball de
Lliçà d'Amunt.
Org. Hermandad Rociera de Bellavista
..................................................................................

11 dilluns
Xerrada. El missatge dels contes de fades
Fem un cafè i parlem dels nostres fills i filles.
Fem Camí en l’Educació en Família
Com poden els contes ajudar als infants i
als adults a connectar amb el seu ésser més
profund? És perjudicial la violència d’alguns
contes? Transmeten missatges de gènere?
A càrrec de Dinorah Arrillaga, narradora oral
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat gratuïta. Cal reserva de plaça.
Empadronats, del 25 de febrer al 8 de març. No
empadronats, del 4 al 8 de març.
Telèfon: 938 405 780, de l’Àrea d’Infància i
Joventut (dimarts i dijous, de 10 a 13 h)
Org. Àrea d’Infància i Joventut
..................................................................................

12 dimarts
Practiquem amb el cub de rubik
17.30 – 19.30 h Espai Zero.
Per a joves de 12 a 30 anys
Més info i inscripcions a 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Punt de trobada i jocs de taula
17.30 – 19.30 h Espai Zero.
Per a joves de 12 a 30 anys. + Info al 938 404 624
..................................................................................

14 dijous
Practiquem amb el cub de rubik
17.30 – 19.30 h Espai Zero.
Per a joves de 12 a 30 anys.
Més info i inscripcions a 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Punt de trobada i jocs de taula
17.30 – 19.30 h Espai Zero.
Per a joves de 12 a 30 anys.+ Info al 938 404 624
Espelmes amb oli reciclat
17.30 – 19.30 Espai Zero
Adreçat a joves de 18 a 30 anys
Més info i inscripcions a 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Dijous culturals. Trobem-nos i parlem-ne.
Conferència: El testament vital, amb Marià
Gómez, advocat, graduat social, diplomat en
Medicina del Treball i Fisioteràpia, i diplomat en
Psiquiatria.
20 h Centre Cultural de Marata
Dins el cicle Trobem-nos i parlem-ne. Entrada
lliure. Org. Centre Cultural de Marata, amb la
col·laboració del PMCEIJ-ALFV

Cicle Musical ENCICLA’T
Actuació del Cor Gospel Cardedeu, amb la
direcció de Gerson Gelabert
19 h Parròquia de Santa Maria de Llerona
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
..................................................................................

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

19 dimarts
Tallers infantils de construcció de lletres
Activitat artística per preparar les lletres de
l'Espai Can Prat
17-18.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer
Tarda de ‘Pop Corn’
17.30 – 19.30 h Espai Zero
Adreçat a joves de 12 a 30 anys
Més info i inscripcions a 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

20 dimecres

15 divendres

Taller infantils de construcció de lletres
Activitat artística per preparar les lletres de
l'Espai Can Prat
17 – 18.30 h Centre Cultural de Bellavista

Jornada de portes obertes curs 2019/20 a
l'Escola Guerau de Liost
Ed.Infantil 2n Cicle i Ed. Primària (3-12 anys)
A les 9 h i a les 15 h

Jornada de Portes Obertes Curs 2019 / 20 a
l'Escola Camins
Ed. Infantil 2n Cicle i Ed. Primària (3 – 12 anys)
19 h Xerrada informativa

Taller: Com es resol un Cub de Rubik
17 h Centre Cultural de Bellavista
S’inclou en el certamen Les Franqueses
Open 2019. Informació i inscripcions per al 3r
Campionat Local, a l’Espai Zero (938 404 624),
als Casals de Corró d’Avall (938 466 506) i de
Bellavista (938 405 781) i a l’Àrea d’Infància i
Joventut (938 405 780). Correu electrònic:
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Org. Àrea d’Infància i Joventut.

..................................................................................

..................................................................................

Punt de trobada i jocs de taula
17.30 – 19.30 h Espai Zero.
Per a joves de 12 a 30 anys. + Info al 938 404 624

21 dijous
Jornada de Portes Obertes Curs 2019 / 20 a
l'Escola Bellavista-Joan Camps
Ed. Infantil 2n Cicle i Ed. Primària (3 – 12 anys)
A les 10 h i a les 15 h
Jornada de Portes Obertes Curs 2019 / 20 a
l'Escola Colors
Ed. Infantil 2n Cicle i Ed. Primària (3 – 12 anys)
A les 10.30 h i a les 15 h

..................................................................................

16 dissabte
Obrim el Parc del Falgar i la Verneda
Consulta tota la programació a les pàgines 6 i 7
d'aquest butlletí
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[ agenda ]
Xerrada – taller: Ja sé parlar! A càrrec de
Gemma Vilalta Bufí, logopeda municipal
Fem camí en l’Educació en Família. Com es
desenvolupa el llenguatge dels nostres fills. Quins
signes d’alerta hem de conèixer? Quines estratègies
ens ajudaran a participar en aquest procés?
17.15 h Escola Bressol El Gegant del Pi
Activitat gratuïta. Places limitades. Més info. al
938 466 506. Org. PMCEIJ
Encens fet a casa
17.30 – 19.30 h Espai Zero
Activitat adreçada a joves de 18 a 30 anys
Més info i inscripcions a 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Dijous culturals. Trobem-nos i parlem-ne.
Conferència: Posant l’energia en mans de la
gent: viure de l’aire del cel, amb Pep Puig,
enginyer industrial especialitzat en tècniques
energètiques, promotor del projecte Viure del cel i
president d’Eurosolar Spain
20 h Centre Cultural de Marata
Org. CC de Marata. Col. PMCEIJ-ALFV
..................................................................................

22 divendres
Jornada de Portes Obertes Curs 2019 / 20 de
l'Escola Camins
Ed. Infantil 2n Cicle i Ed. Primària (3 – 12 anys)
A les 11 h i a les 15 h. Cal inscripció prèvia a:
www.escolacamins.cat o bé al 938 402 215.
Punt de trobada i jocs de taula
17.30 – 19.30 h Espai Zero
Adreçat a joves de 12 a 30 anys.+ Info a 938 404 624
3r Campionat Local de Cub de Rubik
18 h Centre Cultural de Bellavista
S’inclou en el certamen Les Franqueses
Open 2019. Informació i inscripcions per al 3r
Campionat Local, a l’Espai Zero (938 404 624),
als Casals de Corró d’Avall (938 466 506) i de
Bellavista (938 405 781) i a l’Àrea d’Infància
i Joventut (938 405 780). Correu electrònic:
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Org. Àrea d’Infància i Joventut.

Xerrada: “La situació política actual del país”,
a càrrec de Ramir de Porrata-Dòria, empresari,
enginyer i economista. Amb debat posterior.
19.30 h Sala polivalent del Centre d’Art i Noves
Tecnologies Can Font (pendent de confirmar)
Org. ANC les Franqueses del Vallès

20

23 dissabte

Jornada de portes obertes curs 2019/20 a
l'Institut el Til·ler
Educació secundària (12 – 16 anys)
10 h Institut El Til·ler
Vine a conèixer l’Espai Can Prat
Consulta tota la programació a la pàgina 5
d'aquest butlletí.
..................................................................................

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

25 dilluns
Consell del Poble de Corró d'Amunt
20 h. Antigues Escoles de Corró d'Amunt
..................................................................................

26 dimarts
Tarda de ‘Pop Corn’
17.30 – 19.30 h Espai Zero
Adreçat a joves de 12 a 30 anys
Més info i inscripcions a 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

27 dimecres
Jornada de portes obertes curs 2019/20 a
l'Institut Lauro
Educació secundària (12 – 16 anys)
18 h Institut Lauro
..................................................................................

28 dijous
Xerrada – taller: Ja sé parlar! A càrrec de
Gemma Vilalta Bufí, logopeda municipal
Fem camí en l’Educació en Família. Com es
desenvolupa el llenguatge dels nostres fills. Quins
signes d’alerta hem de conèixer? Quines estratègies
ens ajudaran a participar en aquest procés?
17.15 h Escola Bressol Municipal Cavall Fort
Activitat gratuïta. Places limitades a l’aforament
de la sala. Més informació a l’Àrea d’Educació
938 466 506. Org. PMCEIJ
L’Hora del conte especial en anglès: “Elmer”
A càrrec de l’escola d’idiomes Little English
17.30 h Biblioteca Municipal
Activitat gratuïta. Org. Biblioteca Municipal i Little English

Bàlsam de llavis
17.30- 19.30 h Espai Zero
Activitat adreçada a joves de 18 a 30 anys
Més info i inscripcions a 938 404 624
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Jornada de portes obertes curs 2019/20 a
l'Institut el Til·ler
Educació secundària (12 – 16 anys)
18 h Institu El Til·ler
Teatre: Un mal dia el té qualsevol, d’A.Freixes
A càrrec dels alumnes de 6è de l’Escola
Bellavista – Joan Camps, al Teatre Auditori de
Bellavista.
Matí,adreçada als alumnes de l’escola
15.15 h Representació adreçada a les famílies
dels alumnes que representen l’obra
Org. Escola Bellavista – Joan Camps, amb
l’assessorament de la companyia Frec a Frec i la
col. del PMCEIJ
Dijous Culturals. Conferència: Què és el
Pacte per a la Reforma horària?, amb Fabian
Mohedano, promotor de la Iniciativa per a la
Reforma Horària i antic president del Consell
Assessor per a la Reforma Horària
20 h Centre Cultural Marata
Dins el cicle Trobem-nos i parlem-ne. Entrada
lliure
Org. CC de Marata, amb la col. del PMCEIJ-ALFV
Ple Municipal
20 h. Sala de plens de l'Ajuntament
..................................................................................

29 divendres
Punt de trobada i jocs de taula
17.30 – 19.30 h Espai Zero.
Per a joves de 12 a 30 anys. + Info a 938 404 624
..................................................................................

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

"Sol de març
porta refredats"
(Abril) 11 dijous
Xerrada – Taller. Actituds per a afavorir els
aprenentatges dels fills i filles
Adreçada a famílies amb infants de 3 a 12 anys
Fem Camí en l’Educació en Família
17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer
A càrrec de l’Alba Castellví, educadora,
sociòloga i mediadora. Es parlarà sobre els
objectius de l’escola primària, les actituds i
competències que calen per assolir-los.
S’ofereix servei d’acollida durant la xerrada. Cal
sol·licitar-lo en el moment de la inscripció
Inscripcions. Empadronats, del 25 de març al
5 d’abril. No empadronats, de l’1 al 5 d’abril.
Per Internet: http://www.lesfranqueses.org/
PMCEIJ/formaciofamilies o dimarts i dijous, de
10 a 14 h, al telèfon: 938 405 780. Org. PMCEIJ

CELEBRACIONS I
FESTIVITATS
FESTA DE SANT ANTONI ABAT
Diumenge 3 de març
9.30 h Esmorzar de traginers i concentració de
carruatges, cavalls i tractors.
Passeig Tagamanent
11 h Ofici religiós
Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida, de Corró d’Avall
11.30 h Formació de la Rua
12 h Benedició a la plaça de l’Església, en la
confluència amb el carrer Sant Ponç – avinguda de
Santaulàlia i inici de la passada dels Tres Tombs.
Recorregut: carrer de Sant Ponç, carrer de la
Serra, plaça de l’Escorxador, carretera de Ribes i
final a la plaça de l’Ajuntament.
13.45 h Degustació de borregos i vi dolç i
desfilada individual de tots els participants a la
rua. Lliurament d’obsequis als participants.
Plaça de l’Ajuntament

ACTIVITATS I
CURSOS
CURSOS A CORRÓ D'AMUNT
A les Antigues Escoles
• Curset de Cant Coral: sessions teòriques i
pràctiques de cant coral
Del 5 al 26 de març, els dimarts, de 20.30 a 22 h
Inscripcions Marc Tost (637 908 597) /
marctost@hotmail.com
• Curs de pintura: sessions guiades d’exercicis.
Pla individualitzat.
Del 4 al 28 de març, els dilluns i els dijous, de 17
a 19 h Inscripcions Elisa Martínez (630 714 344)

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
A partir de 12 anys
• Sala d’estudis (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
COR CAMINS
El Cor Camins cerca homes que vulguin cantar.
No cal tenir coneixements previs de música i no
és requisit haver cantat mai abans. El dia d’assaig
és el dilluns, a les 21.30 h, a l’Escola Camins, de
les Franqueses del Vallès.
Les persones interessades poden contactar al
666 693 066 (Daniel Pérez, director) o bé al correu
electrònic: corcamins@gmail.com
CURSOS DE LA CÍVICA
Cursos ofimàtica
• Excel 2
5, 7, 12, 14, 21, 26 i 28 de març de 17 a 20 h (21
hores)
• Power Point
1, 3 i 8 d'ocubre de 17 a 20 h (9 hores)
• Photoshop
10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 d'octubre de 17 a 20 h (21
hores)
Tots els cursos s'imparteixen al Centre Cultural
de Bellavista i són oberts a tothom, amb prioritat
als residents de les Franqueses.
Cal portar portar ordinador portàtil.
Inscripcions a la Biblioteca Municipal o al telèfon
938 404 388
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d'Avall
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. Servei opcional de recollda a
les escoles de dilluns a divendres
De dl a ds, de 16.30 a 18.30 h
Dl, dc, dv i ds, al Centre Cultural de Bellavista
Dm, dj, dv i ds, al Centre Cultural Can Ganduxer
Informació: 93 840 57 81 (Bellavista) i 93 946 65 06
(Corró d’Avall) / casalsinfantils@lesfranqueses.
cat
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casal Infantil Municipal, de l’Àrea d’Infància
i Joventut
CURS DE SARDANES
Activitat gratuïta de tres nivells: principiants,
manteniment i repartiment.

Dimarts 5, 12, 19 i 26, de 17.15 a 18.30 h
Casal de la Gent Gran de Corró d’Avall
Cal el carnet d’usuari dels Casals de la Gent Gran
Dijous 7, 14, 21 i 28, de 17.15 a 18.30 h
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Divendres 1, 8, 15, 22 i 29, de 17.15 a 18.30 h
Centre Cultural de Bellavista
Org. Sardanistes franquesins
FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
Informàtica Nivell 2
De l’11 de març al 10 d’abril.
Dilluns i dimecres, de 9.15 a 12 h
Inscripcions i formació: Can Ribas – Centre de
Recursos a Agraris, de dilluns a divendres de 8.30
a 14 h. Telèfon 93 844 30 40 /
dinamitzacio@lesfranqueses.cat
ACTIVITATS ENEI
• 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.
• Ioga amb nadons. Un espai on podràs gaudir de
la pràctica del ioga amb el teu nadó fins a 1 any. A
càrrec d’Iris (Anandi). Grups reduïts
Dc de 10.15 a 11.30 h, Centre Cultural de
Bellavista
• Ioga per a embarassades. Un espai per
l’autoconeixement a partir de la connexió amb el
cos, les emocions i la respiració. A càrrec d’Iris
(Anandi). Grups reduïts.
Dc de 17 a 18.30 h, Centre Cultural de Bellavista.
• La rotllana. Parlem de.... la son dels infants.
Com acompanyar com a família, d’una manera
respectuosa, els trastorns de son en els nens,
coallitaments, migdiades... Activitat gratuïta,
adreçada a famílies amb infants de 0 a 9 anys i
dones embarassades
Dj 7 de març, de 17.30 a 19 h, al gimnàs de
l'Escola Bellavista-Joan Camps
• Biodansa en família. Les famílies participen
d’aquest aprenentatge, reforçant els vincles
afectius i facilitant noves formes de relacionar-se
biodansant.
Dv 8 i 29 de març, de 17.30 a 18.30 h, Centre
Cultural de Bellavista.
• Visitem el circuit ferroviari de Cal Gavatx
Dj 14 de març, de 17.30 a 19 h, a Cal Gavatx
Activitat gratuïta.
•Donarem la benvinguda a la primavera.
Activitat amb material reciclat: farem flors,
marietes, papallones i arbres
Dj 21 de març, de 17.30 a 19 h, gimnàs de l'Escola
Bellavista-Joan Camps.
Activitat gratuïta.
Més info. i inscripcions a les activitats d'ENEI a:
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
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[ grups polítics ]
Francesc Colomé

President del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates
Comença un judici injust i totalment polític, construït des de la farsa. Primer.- L’acusació de l’estat espanyol imputa uns fets
que no van existir i NO són delicte. No hi pot haver més sentència justa i fonamentada en dret que la lliure absolució. Defensar
i promoure la independència de Catalunya és legal amb les lleis espanyoles, europees i internacionals a la mà, i més si es fa
democràtica, cívica i pacíficament. Segon.- El procés s’ha exercit sempre des de la democràcia. En el judici es combatrà també
el prejudici d’alguns estaments de l’estat espanyol que consideren que amb la democràcia i amb l’autogovern de Catalunya
s’ha anat “massa enllà”, posant en perill un suposat bé superior i natural: la “indivisible unidad de España”. Tercer.- No hi ha
hagut ni rebel·lió ni sedició. A la reforma del Codi Penal del 1995 es va incorporar que la rebel·lió requereix un “alzamiento
violento y público”. La fase d’instrucció judicial en el Suprem ha confós perillosament l’exercici de drets fonamentals (dret
a la manifestació, a la llibertat d’expressió, de reunió...) amb actes de sedició. Quart.- Despenalització del referèndum. A
la reforma del Codi Penal de 2005 es va despenalitzar la convocatòria i/o l’organització d’un referèndum sense tenir-ne la
competència. En el preàmbul de la llei es diu textualment: “Los artículos anteriores, cuya derogación se lleva a cabo por la
presente Ley, se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si
la pena que se contempla es la prisión”. I amb el cap ben alt, ens en sortirem perquè la veritat sempre guanya!

Elisabet Pericas

Regidora del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
VAGA FEMINISTA EL 8 MARÇ. L'any passat vam viure una jornada de vaga feminista històrica al nostre país. Enguany hi tornem?
Sí, per què la lluita feminista s'ha anat consolidant, i tot allò que fins ara no creiem possible canviar, ara és més necessari i
possible que mai. Tornem doncs a preparar una jornada de vaga i mobilització massiva per a reivindicar el treball femení, per
lluitar contra l’escletxa salarial, per denunciar la feminització de la pobresa, i en l'educació reivindicar la necessitat de tenir
una educació pública, gratuïta, laica, feminista, lliure de lgtbfòbia, que eduqui en corresponsabilitat i amb llenguatge inclusiu i
inclogui l’educació afectivo-sexual tenint com a objectiu l'eliminació del biaix de gènere en els estudis i en el treball. Així mateix
seguim denunciant la impunitat de violadors i 'manades', cal que la justícia incorpori ja la perspectiva de gènere amb urgència.
Les dones, lesbianes, trans i col·lectius lgtbi hem pres el carrer i no el deixarem fins a acabar amb totes les desigualtats i
discriminacions, fins que a la fi tinguem la igualtat efectiva que tan lluny queda encara.
Contra totes les violències, contra el patriarcat, dona, surt al carrer i mobilitzat! Juntes som més fortes! 8 de març: participa a
la VAGA GENERAL FEMINISTA!

Juan Antonio Corchado
Grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés [PSC-CP]
Los Presupuestos Generales del Estado para este año 2019 fueron votados en contra por el grupo parlamentario de ERC y PDeCat entre
otros, el pasado 12 de febrero. Estos presupuestos tenían un claro objetivo: resurgir el Estado del Bienestar que habíamos visto mermado
en los últimos años, debido a la mala gestión presupuestaria del PP. Con estos presupuestos el PSOE aumentaba en un 41% los programas
de ayuda para acceder a una vivienda digna, dotaba de 670 millones de euros a un Plan de choque para el empleo de los jóvenes, además
de 220 millones de euros para la lucha contra la violencia machista, 953 millones para inversión en cultura, un 9.7% más que en la anterior
legislatura. Garantizaban unas pensiones más dignas para nuestros mayores, con más recursos para luchar contra la pobreza, más becas
para los estudiantes y más ayudas para material escolar. En materia de conciliación de la vida familiar y laboral se alargaba el permiso
de maternidad a ocho semanas, y se universalizaba la educación de los 0 a 3 años. Con el voto en contra de ERC y PDeCAT, el PSC de
les Franqueses ve como nuestro municipio se ve afectado al igual que el resto de municipios que forman el estado español. Pues han
priorizado temas políticos exclusivamente ideológicos, a los intereses de la mayoría de nuestros ciudadanos. El PSC de les Franqueses
lleva años escuchando a sus vecinos y vecinas y sabe que es lo que realmente les preocupa y les importa, y para nuestros vecinos es más
importante tener acceso a una vivienda digna, beneficiarse de becas para que sus hijos puedan estudiar, tener unas mejores condiciones
en cuanto a conciliación de la vida laboral y familiar, ver como sus pensiones se ven recompensadas con el esfuerzo de toda una trayectoria
profesional, ver como la lucha contra la violencia machista es un hecho constante, y observar que la cultura es un ingrediente importante
para el progreso de nuestra sociedad, entre otros temas. El PSC siempre apoyará aquello que es un beneficio para una mayoría y no para
las minorías, pues cuando se gobierna y se hace política la meta es única para todos: Gobernar para y con el pueblo.
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Àngel Profitós

Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal [ERC-AM]
Aviat farem l’obertura oficial del Parc del Falgar i la Verneda. Ha quedat bé. Mereix la pena fer-hi una visita (o moltes). És un
gran espai verd, planer, ideal per passejar-hi, de fàcil accés, i molt proper als nuclis de Corró d’Avall i de Llerona. Benvingut
sigui. Ja era hora! Tindrem discursos i declaracions. No ens diran que fa molts anys que hauria d’estar fet però que governs de
CiU i sobretot del PSC es van gastar en d’altres coses els diners recaptats pel parc. No ens diran que l’execució de les obres la
va pactar Esquerra amb el govern als inicis d’aquesta legislatura (quan encara es podia negociar). En línies generals, però no
del tot, s’han executat els resultats del procés participatiu del 2012. Resta pendent el repte de fer conviure el respecte total a
la natura i la no intromissió a la zona de llac, amb l’existència a l’altre extrem del Falgar de l’aula de natura i una gran zona de
jocs infantils. Cal respectar la voluntat popular de no propiciar que cap àrea del parc esdevingui una zona de pícnic. El parc per
gaudir-ne, veure i respectar la flora i la fauna del país, i fer esport i salut.
Parlant d’esport, molts sabreu que fa un any que està vençut el conveni amb l’empresa que explotava (i segueix explotant) el
complex esportiu de Corró d’Avall. Alguns sabreu que aquesta empresa va declarar-se en concurs de creditors. Pocs sabreu
que l’Ajuntament ha perdut 142.703 € del deute pendent. D’altres municipis afectats van assumir ràpidament la gestió de les
seves instal·lacions. El nostre no. Al febrer del 2018 el govern anunciava que en pocs mesos es faria un nou concurs. Ha passat
més d’un any. S’ha fet? No.

Francesc Torné

Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses [CpF]
La connexió del polígon Congost encara no s’ha fet. La connexió entre el polígon Congost (sector V) i la Ronda Nord, pactada
amb la Generalitat de Catalunya mitjançant un conveni, encara no s’ha dut a terme, tot i que l’esmentada carretera fa molts
anys que va entrar en funcionament.
Abans de començar aquest tram es va pactar, amb un conveni per escrit entre ambdues parts, Generalitat i Ajuntament, que es
faria una entrada i sortida entre l’esmentada carretera i el polígon del nostre municipi, però aquesta connexió va quedar sense
fer perquè ni la Generalitat tenia moltes ganes de fer l’obra, ni l’Ajuntament de fer complir el conveni. Finalment, després de 10
anys sembla que les obres es portaran a terme, tot i que ha quedat ben palesa la poca predisposició de les dues administracions
per fer que la connexió entre el polígon i la Ronda Nord sigui una realitat.

Martha Edel

Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya [PPC]
Campañas y campañas. Este año tendremos como mínimo, elecciones europeas y elecciones municipales; se perfila un año
salpicado de mucha política, mucho movimiento social y muchas campañas electorales. Todos los ciudadanos mayores de
edad y con capacidad de voto seréis “conquistados” por las diversas propuestas y colores políticos. Se escucharán promesas
imposibles que, en boca de los políticos, parecen que serán posibles. No os dejéis engañar! Hay temas que son meramente
electoralistas y no son reales! Un ejemplo claro de ello, es el tema del “Cuarto Cinturón”. Este tema y esta reivindicación sale
a flote cada cuatro años, justo antes de las elecciones municipales. Es un tema electoralista; cuando pasan las elecciones
municipales, el tema vuelve a quedar sepultado por cuatro años más, hasta las siguientes elecciones! Y como este, hay muchos
temas que no son reales; son simplemente electoralistas. Volvemos a repetir, no os dejéis engañar!
Nuestro grupo político del PP en Les Franqueses jamás ofrecerá imposibles. Os aseguramos que haremos una campaña
política bastante austera, pues somos conscientes de que las elecciones no se ganan con imponentes despliegues publicitarios,
sino desde la simplicidad, la honestidad y la realidad. Jamás ofreceremos imposibles. Somos un grupo con los pies bien puestos
en la tierra, de derecha moderada y conscientes de las necesidades de las familias franquesinas. Siempre impulsaremos las
propuestas que beneficien al pueblo, remarcando los valores de la familia, el civismo, la buena convivencia, la tolerancia y la
limpieza en las calles, siempre con respeto y humildad!
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PASSADA DELS TRES TOMBS

FESTA DE SANT ANTONI ABAT
LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Diumenge, 3 de març de 2019
9.30 h
		

Esmorzar de traginers i concentració de carruatges, cavalls
i tractors al passeig Tagamanent.

11.00 h

Ofici religiós a la parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida de Corró d’Avall.

11.30 h

Formació de la rua.

12.00 h
		

Benedicció a la plaça de l’Església en la confluència amb el carrer Sant Ponç
-avinguda Santa Eulàlia i inici de la Passada dels Tres Tombs.
Recorregut: carrer de Sant Ponç, carrer de la Serra, plaça de l’Escorxador,
carretera de Ribes i final a la plaça de l’Ajuntament.

13.45 h

Degustació de borregos i vi dolç, i desfilada individual
de tots els participants a la rua i lliurament d’obsequis als participants.

Organitza:
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Col·labora:

