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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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[ editorial ]

[ sumari ]
Primer de tot dir-vos que estic
emocionat i alhora amb un sentiment
molt alt de
responsabilitat.
Emocionat de tenir el privilegi de
posar-me novament al capdavant
d'aquest Ajuntament per haver
tingut la confiança dels franquesins
i franquesines i de responsabilitat
perquè s'ha de fer la feina ben feta
com crec que l'hem feta fins ara.
Posant-hi, per sobre de tot, sentit
comú a les nostres decisions i,
també ho he de dir, potser alguna
vegada amb no massa encert. Això
també ens pot haver passat.

Tirem enrere. Ara fa 8 anys vaig ser
anomenat alcalde i recordo que vaig
acabar el meu discurs d'investidura
dient que a les Franqueses tornaria a sortir el sol. Ho recordeu? Eren temps de
querelles i baralles, on les Franqueses anava en boca de tothom però no ben bé en
un aspecte positiu sinó absolutament negatiu, arran de la quantitat de conflictes
que van existir. Vam ser la “riota del Vallès”. També era l'any 2011, en plena crisi
econòmica. Em va tocar governar i formar govern. I ho vam aconseguir. Jo crec
que vam ser el govern on hi havia més partits de Catalunya. CDC, Unió, UPLF,
Esquerra, PSC i PP... Tela, no? Doncs ens en vam sortir, i vam poder posar ordre
a aquest ajuntament. Recordo que jo deia que, arran de la crisi, ens va tocar
gestionar misèries, però jo crec que ho vam fer força bé.
I com ho vam fer? Doncs gestionant l'ajuntament tal com ho faries amb l'economia
de casa teva. No estirant més el braç que la màniga. Aquest sanejament
econòmic ens ha permès afrontar aquesta darrera legislatura amb una bona
capacitat inversora. I els fets crec que són força clars. I molts dels projectes que
hem engegat els hem fet junts, amb la vostra participació: el Parc del Falgar i
la Verneda, a Llerona; l'Espai Can Prat a Corró d'Avall, i la plaça de l'Esbarjo a
Bellavista en són bons exemples.
Però el més important és que hem aconseguit crear un bon model de municipi,
on la gent hi vol venir a viure i que és fonaments en 4 grans pilars: 1.- Som un
municipi amable, on es gaudeix d'una bona qualitat de vida i d'un bon urbanisme.
Un urbanisme no agressiu. 2n.- Som un municipi verd, que protegeix i se sap
relacionar amb el seu entorn agrícola i forestal. 3.- Som un municipi amb bons
equipaments, educatius, esportius, culturals, sociosanitaris. Uns equipaments
adreçats a les persones. 4rt.- Som un municipi ben connectat, amb bones
comunicacions amb els pobles veïns, amb la cultura i amb les noves tecnologies.
Cal conservar aquest bon model de municipi. I com ho farem? 1r Amb experiència
de gestió. Tenim l'experiència d'haver governat els darrers vuits anys. Hem
planificat un bon model de creixement, hem pacificat la vida política i hem posat
ordre a les finances locals. Tenim les capacitats que calen per consolidar el
nostre model de municipi. 2n. Amb participació. Cada vegada més la gent vol ser
protagonista en la presa de decisions. 3.- Amb una administració àgil i moderna.
Impulsarem eines electròniques per apropar més l'ajuntament a la gent i 4rt.
Tenim un compromís amb el país. Estem compromesos amb la democràcia i el
sentir general de la gent d'aquest país. Assumeixo la responsabilitat i el repte de
fer que les Franqueses i Catalunya avancin. Arremanguem-nos i som-hi!
Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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[ actualitat ]
Francesc Colomé (JxLF), proclamat
alcalde de les Franqueses del Vallès
JxLF i PSC-CP , amb 11 regidors, formen l’equip de govern
del mandat 2019-2023

E

l nou curs polític ha començat i ja es comença a definir
com serà la legislatura 2019-2023 a les Franqueses del
Vallès. Després de les eleccions municipals, el primer
moment clau és el ple de constitució de l’Ajuntament, on
s’ha de proclamar qui serà l’alcalde o alcaldessa del municipi.
A les Franqueses la sessió es va fer el 15 de juny. Una sessió
on les cinc forces polítiques amb representació municipal es
podien presentar a l’alcaldia. Aquest dia, però, ja es va fer
públic que només hi hauria quatre candidatures, el PSC-CP
no es presentava i donava els seus vots a JxLF. Aquest anunci
ja deixava entreveure que hi havia un “acord de municipi”, tal
i com van anunciar Francesc Colomé (JxLF) i Juan Antonio
Corchado (PSC-CP), durant les seves intervencions. Per tant,
van optar a l’alcaldia Francesc Colomé (JxLF), Rafael Bernabé
(IEC-AM), Amador Doncel (CS) i Maria Forns (SAL-CUPAMUNT). En el resultat de les votacions poques sorpreses
implícites, cada candidat va obtenir els vots dels representants
de la seva formació menys Francesc Colomé, que va ser el
candidat més votat amb 11 vots, la suma dels dos partits que
acabaran formant equip de govern.

Recompte de vots amb la mesa d'edat

Amb aquests resultats, Francesc Colomé era proclamat
alcalde pel regidor de major edat de la corporació, Jordi
Ganduxé. Una tercera legislatura que Colomé encetava el
mateix dissabte al rebre la vara d’alcalde “molt emocionat per
posar-me novament al capdavant d’aquest Ajuntament”, va
dir. L’alcalde va defensar el model que ha seguit el govern dels
últims vuit anys argumentant que ha sabut definir un municipi
amable sense urbanisme agressiu, ben connectat i amb bons
equipaments. Colomé també va mencionar projectes que ja té
clars per als propers quatre anys com ara el desenvolupament
de l’Aula de la Natura del Parc del Falgar i la Verneda, un
tercer pavelló, ampliar la zona esportiva de Llerona, un nou
circuit de bicicletes, potenciar el comerç o desenvolupar el
4

Jordi Ganduxé entregant la vara d'alcalde a Francesc Colomé

Sector N, entre d’altres. Alhora l’alcalde va aprofitar per
mostrar la seva oposició al Quart Cinturó i refermar el seu
“compromís amb el país, la justícia i la democràcia”. El seu
soci de govern, Juan Antonio Corchado, va avançar que “des
del govern complirem el nostre compromís”. Corchado també
va afirmar que “la política ha de ser neta i transparent. Les
majories no es guanyen, s’acorden. És l’hora de canviar
polítiques”. Pel que fa a la legislatura que enceten, el regidor
socialista va explicar que la seva prioritat són les persones,
l’ocupació, la transparència i la participació, l’educació, la
sanitat i els serveis socials.
A partir del ple de constitució, el govern té 30 dies per aprovar
el nou cartipàs de la corporació. La setmana després del ple
en què l’alcalde era investit, ja es repartien les delegacions
que assumiran els diferents regidors i regidores de l’equip
de govern de la legislatura 2019-2023. Com a novetat, la
creació d’una Àrea de Presidència, que inclou Comunicació,

Moment del discurs de Francesc Colomé com a alcalde

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Corporació municipal 2019 - 2023

La regidora de SAL-CUP-AMUNT, Maria Forns, va assegurar
que el fet que hagin aconseguit representació és una mostra
que “al municipi cada vegada hi ha més gent que creu que la
transformació social és necessària”. “Ara estem en un nou
moment fundacional”, que, segons Forns, va començar l’1
d’octubre de 2017. “Ara cadascú ha de decidir què vol defensar.
Som hereus de l’esperit de l’1 d’octubre. Portem el foc a la
boca per no cremar-nos el cor”, ha dit. Tot i que la regidora de
SAL-CUP-AMUNT es va mostrar crítica amb un govern entre
JxLF i PSC-CP va avançar que “no farem oposició de bloqueig
sistemàtic”.

Imatge de la sala de plens el 15 de juny

Protocol i Relacions Institucionals, i Processos Estratègics;
i les regidories de Feminisme i Igualtat, i de Turisme (podeu
consultar els regidors i les regidores amb les delegacions que
assumiran a les pàgines 6 i 7 d’aquest butlletí).

Ara les properes sessions plenàries seran el 4 de juliol, a
les 18 hores, on es portarà a votació el nou cartipàs, entre
d’altres; i el 25 de juliol, a les 20 hores, que es farà el primer
ple ordinari d’aquesta legislatura.

Durant el ple de constitució, tots els portaveus van fer la seva
primera intervenció. Rafael Bernabé (IEC-AM), va manifestar
el seu malestar pel pacte entre JxLF i PSC-CP. “Abans
d’acabar de negociar hi ha pacte. Ens omple de tristesa perquè
hem anat amb el cor obert. No hem tingut opció a negociar”, va
dir Bernabé. Tot i això, Bernabé va assegurar que continuaran
treballant i compliran la seva tasca des de l’oposició.
El regidor de CS, Amador Doncel, va agrair el suport dels seus
votants. “Deixarem el millor de nosaltres mateixos. Tindreu un
equip seriós, treballador i que buscarà consens”, va dir Doncel
fent referència a què sempre comptaran amb el seu suport el
projectes que parlin d’unió, llibertat o igualtat.

Entrega de la insígnia institucional

Moment dels parlaments dels portaveus dels diferents grups municipals
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[ actualitat ]
Equip de govern 2019 - 2023
Francesc Colomé i Tenas
Nascut a Corró d’Avall el 1965, Francesc Colomé té estudis en Relacions Laborals a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Alcalde de les Franqueses des del 2011, entra a formar part del govern del
consistori l’any 1998. Durant tres legislatures ha estat al capdavant de diverses regidories: Hisenda i
Règim Interior (1999-2003), Obres i Serveis i Medi Ambient (2003-2005) i Cultura (2005-2007). També ha estat president
del Consell del Poble de Corró d’Amunt i vicepresident del Patronat Municipal d’Esports. Anteriorment, des del 1985,
havia treballat a l’Ajuntament Granollers, d’on actualment està en excedència, després d’ocupar el càrrec de cap de
l’oficina de Recursos Humans i Relacions Laborals des del 2001. També ha estat diputat a la Diputació de Barcelona.
Actualment, Francesc Colomé forma part del Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i del
Consell Directiu de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Marina Ginestí i Crusells
Marina Ginestí és de Corró d’Avall, on hi viu, i té 35 anys.
Diplomada en Infermeria per la Universitat Internacional
de Catalunya, compta amb un Màster Quirúrgic i un Màster
d’Anestèsia i Reanimació per la Universitat de Barcelona. A nivell associatiu,
ha estat a l’Esplai i en un grup de teatre amateur de Llerona. Actualment,
és membre dels Diables Els Encendraires. Regidora de Cultura i d’Infància
i Joventut la legislatura del 2015 al 2019.

Àrea de Presidència:
Comunicació, Protocol i Relacions
Institucionals;
i Processos Estratègics.
Regidora de Sanitat
i Salut Pública.

Moisés Torres Enrique
Nascut a les Franqueses l’any 1969, Moisés Torres viu a
Bellavista. Empresari del món de la restauració, és propietari
d’una rostisseria a Bellavista des de l’any 2000. En l’àmbit
associatiu, està vinculat amb l’Associació de Veïns de Bellavista. Regidor
d’Obres i Serveis i de Dinamització Econòmica la legislatura del 2015 al 2019.

Regidor d’Obres, Serveis i
Mobilitat

Montse Vila i Fortuny
Montse Vila és de Llerona, on va néixer l’any 1969. Llicenciada
en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat
Autònoma de Barcelona, té un postgrau en Direcció
d’empreses per la Harvard University Extension School
(Boston). A l’actualitat, treballa en una empresa multinacional portant la
direcció financera de les filials espanyoles i la part de controlling de la filial
de producció. És membre del Consell de Poble de Llerona, forma part de la
junta del CE Llerona i col·labora amb l’entitat Festes Laurona, especialment
amb la Festa Major i la Caminada Popular. Es tracta de la seva primera
legislatura a l’Ajuntament de les Franqueses.

Jordi Ganduxé i Pascual
Jordi Ganduxé és de Corró d’Avall, té 67 anys i viu al municipi.
Tècnic topògraf i dissenyador d’interiors, ha estat fins al 2015
soci d’un estudi d’arquitectura, interiorisme i enginyeria.
Ha format part i ha presidit la Comissió de Festa Major de Corró d’Avall.
Regidor d’Activitats i Habitatge i d’Urbanisme la legislatura del 2015 al 2019.
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Tercera tinenta d’alcalde
Regidora:
Esports
Hisenda
Règim Intern

Segon tinent d’alcalde
Regidor:
Agricultura i Medi Ambient
Pla de Barris
Urbanisme

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Sònia Tena Belmonte
Nascuda a Granollers l’any 1974, Sònia Tena ha viscut sempre
a les Franqueses, entre Corró d’Avall i Llerona. Treballa
d’administrativa en una empresa de distribució veterinària de
Llerona. A nivell associatiu, forma part de la colla dels Gegants
del municipi tocant la gralla. Aquesta és la seva primera legislatura a
l’Ajuntament de les Franqueses. al 2019.

Regidora:
Dinamització Econòmica, Mercats,
Comerç i Activitats
Gent Gran

Juan Antonio Corchado Ponce
Veí de Bellavista, Juan Antonio Corchado té 44 anys i és
tècnic de laboratori. Compta amb postgrau en Lideratge
i Comunicació Política per la Universitat Autònoma de
Barcelona i
col·labora amb l’Associació de Veïns de
Bellavista, el Club de Futbol Bellavista-Milan, l’Hermandad Rociera de
Bellavista i l’Agrupació Santa Eulàlia de Corró d’Avall.
Primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports i de Participació i Relacions
Ciutadanes durant la legislatura del 2015 al 2019.

Primer tinent d’alcalde
Regidor:
Cultura
Participació i Relacions
Ciutadanes

Marta Reche Lavado
Nascuda l’any 1977, Marta Reche viu a Bellavista. Llicenciada en
Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, exerceix com a
advocada des de l’any 2000. Va ser cofundadora l’any 2011 de
l’Associació Espai Nadó – Espai Infant Les Franqueses, Grup
de Lactància i Criança Respectuosa (Associació ENEI). També ha format
part del Consell Escolar (2014 – 2018) i de la Junta de l’AMPA de l’Escola
Camins. El 2013 va impulsar a Granollers la colla blava ‘Aires Blaus’.
L’any 2014 s’incorpora com a independent al PSC de les Franqueses i
aquesta és la seva primera legislatura.

Cinquena tinenta d’alcalde
Regidora:
Feminisme i Igualtat
Infància i Joventut
Turisme

José Antonio Aguilera Galera
Veí de Corró d’Avall, José Antonio Aguilera és nascut a
Granollers el 1972. La seva formació és de tècnic especialista
en administració i, des de 1992, és cap del departament
d’Atenció al client i inspector editorial d’una empresa de
distribució. A nivell associatiu, ha format part de l’Ampa Escola Camins,
ha coordinat les AMPA de les Franqueses i ha col·laborat amb l’Associació
Parroquial de Corró d’Avall.
Regidor d’Educació durant la legislatura del 2015 al 2019.

Quart tinent d’alcalde
Regidor:
Educació

Marta Sánchez Jiménez
Nascuda l’any 1988, Marta Sánchez Jiménez és tècnica en
Gestió Administrativa per l’Institut Obert de Catalunya i
actualment cursa el Cicle Formatiu de Grau Superior en
Administració i Finances.
Amb formació a la Diputació de Barcelona en els àmbits d’atenció a la
ciutadania, serveis socials i prestacions econòmiques, entre d’altres, ha
treballat a l’Ajuntament de les Franqueses, des de l’any 2009, supervisant
i coordinant les beques municipals.
Serà la seva primera legislatura a l’Ajuntament de les Franqueses.

Regidora:
Polítiques Socials i Habitatge

Juan Antonio Marín Martínez
Joan Antoni Marin és veí de Corró d’Avall i té 60 anys.
Mestre industrial i amb estudis de dret, ha treballat com a
director comercial a les empreses José y Ramón Doña, SA, i
Vallesmar, SL.
És regidor de l’Ajuntament de les Franqueses des de l’any 2007. Del
2008 al 2011 ha estat regidor de Política Territorial i Obra Pública i el
2010 afegeix la regidoria de Serveis Municipals. La legislatura de 2011
a 2015, pren la regidoria d'Activitats, Habitatge i Pla de Barris i el 2014
incorpora la d'Urbanisme. La legislatura de 2015 al 2019 ha estat regidor
de Seguretat Ciutadana.

Regidor:
Seguretat Ciutadana, Civisme i
Convivència
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[ actualitat ]
Representants dels partits a l'oposició
Rafael Bernabé Pérez
Ha estat regidor a l'oposició des del juny de 2011.

Imma Ortega i Martí
Imma Ortega neix a les Franqueses l’any 1968 i viu a Corró d’Avall. Arquitecta de formació, també ha
cursat el CAP de Dibuix per a l’ensenyament a secundària, a l’Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat Politècnica de Catalunya. Després d’haver tingut despatx propi a Barcelona del 1995 al 2013,
Ortega inicia el 2014 el seu projecte a Corró d’Avall. És presidenta de l’entitat Amics dels Pastorets de Granollers i ha
publicat el conte “Dues gralles, dos colors. La festa major de Granollers”.
Aquesta és la seva primera legislatura a l’Ajuntament de les Franqueses.

Àngel Profitós i Martí
Nascut a Barcelona el 1962, Àngel Profitós viu a Corró d’Amunt. És llicenciat en Dret per la Universitat
de Barcelona i ha treballat més de 40 anys com a empleat de banca. Actualment, és pensionista. Canta
amb els Cantaires de Corró d’Amunt i amb la coral Xeremella de Corró d’Avall i ha estat membre del
Consell de poble de Corró d’Amunt.
Regidor d’Hisenda i participació ciutadana per ERC a l’Ajuntament de les Franqueses el 2011 i el 2012. Regidor a
l’oposició del 2012 al 2019.

Amador Doncel Márquez
Nascut a Granollers el 1976, Amador Doncel viu a Corró d’Avall des de fa més de 20 anys.
Amb estudis de Tècnic de laboratori i d’Enginyeria tècnica en química industrial, ha treballat de tècnic de
qualitat i R+D+I en una multinacional petroquímica. Actualment, és funcionari de carrera del Departament
de Justícia de la Generalitat, on treballa com a tècnic especialista.
Doncel és coordinador de Ciutadans LFV i aquesta serà la seva primera legislatura a l’Ajuntament de les Franqueses.

Francisco Domínguez Velarde
Francisco Domínguez, de 45 anys, és nascut a Granollers i fa gairebé 20 anys que viu a Corró d’Avall.
Format com a tècnic administratiu, la seva experiència laboral està vinculada en departaments
comercials del sector de l’automoció.
És la seva primera legislatura a l’Ajuntament de les Franqueses

Maria Forns Roca
Maria Forns té 63 anys i viu a Marata. És correctora, assessora lingüística i professora de català a
persones adultes. Sòcia del Centre Cultural de Marata i activista contra el Quart Cinturó, Forns és
integrant del grup promotor de la consulta popular sobre la independència (2009), del nucli fundador de
LFI (2011), d’ANC les Franqueses (2012) i de CUP les Franqueses (2016). També ha format part del secretariat nacional
d’ANC.
Aquesta serà la seva primera legislatura a l’Ajuntament de les Franqueses.
8
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[ actualitat ]
Cesk Freixas clou la Commemoració
del 80è Aniversari del Bombardeig

Durant sis mesos, la comissió coordinadora del projecte ha realitzat la
feina de recuperació de la memòria històrica de la Guerra Civil

E

ls temes de l'àlbum Festa Major de Cesk Freixas han
posat el punt i final als actes de Commemoració del 80è
Aniversari del Bombardeig de les Franqueses. La plaça
de l'Ajuntament ja va ser el 24 de gener el punt d'inici dels
actes i ara ha estat, també, l'escenari del tancament de totes les
activitats realitzades. Una cloenda que, a més de la música, també
ha comptat amb un vídeo resum dels actes dels darrers 6 mesos
i els parlaments de la comissió organitzadora. Els organitzadors
han destacat la feina de recuperació de la memòria històrica de la
Guerra Civil com a inici d'un projecte més ampli i amb voluntat de
continuïtat.
Els actes de Commemoració
del 80è Aniversari del
Bombardeig van començar
oficialment el 24 de gener,
coincidint amb la data en què
les bombes van matar tres
veïns del municipi. Aquell
dia es va col·locar la placa
commemorativa al punt del
bombardeig, a la carretera
de Ribes (davant l'estació
de tren), el monòlit amb la
Cesk Freixas durant el concert
llegenda "Feixisme, mai
més" a la plaça de l'Ajuntament i es va plantar el plançó de l'arbre
de Gernika. De fet, una de feines prèvies als actes va ser un viatge
a Gernika a l'octubre de 2018. Aquest viatge va servir per gravar
part del material del primer dels documentals que s'han estrenat
"Venien cada dia. Memòria de la Guerra Civil a les Franqueses",
un documental que parla del moviment de refugiats durant el

Imatge de la plaça durant l'actuació de Cesk Freixsas
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Plaça de l'Ajuntament durant el concert amb el monòlit commemoratiu

conflicte i que compta amb el testimoni d'una refugiada a les
Franqueses. El segon documental elaborat ha estat el dedicat al
camp d'aviació de Rosanes, "Un patrimoni de la història. El camp
d’aviació de Rosanes durant
la Guerra Civil”. Aquest espai
compartit pels muncipis de
la Garriga, l'Ametlla i les
Franqueses, també ha estat
un dels protagonistes de
la commemoració. S'han
realitzat 4 visites guiades al
camp d'aviació i al refugi de
Can Sorgues.
El projecte de commemoració
del bombardeig també ha
servit per fer recerca sobre
Parlaments de la comissió
documentació que ha permès
organitzadora dels actes
conèixer noves dades sobre
aquella època. Aquesta recerca ha permès refer el llistat de
víctimes durant el conflicte i confirmar que almenys hi va haver un
segon bombardeig el 26 de gener que va afectar el mur de l'edifici
de l'Ajuntament. El llibre "Francesc Montserrat Fontcuberta.
Alcalde de les Franqueses, 1936-1938" ens ha parlat del darrer
alcalde republicà, del seu empresonament i posterior posada
en llibertat després de passar per presons i camps de treball.
També s'han realitzat dues conferències a càrrec de l'historiador
Joan Garriga i l'arxiu ha treballat incansablement per recopilar
documents de l'època. De fet, la publicació del llibre ha propiciat
la cessió a l'Arxiu Municipal de l'epistolari entre Francesc
Montserrat i la seva família.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les parets del Casal Cultural de Llerona
tornen a parlar
Els veïns inauguren l'espai amb el teatre de Toc Toc Teatre Laurona

L

lerona ha estrenat la remodelació
del Casal Cultural, un edifici que va
començar a funcionar ja fa 60 anys,
però que s'havia quedat obsolet. El
casal s'ha recuperat com a sala polivalent,
conservant
l'escenari
i
remodelant
l'interior de manera que s'utilitzarà com un
espai diàfan per celebrar esdeveniments
del poble o per a projecccions o
representacions teatrals.
El grup Toc Toc Teatre Laurona ha estat
l'encarregar d'estrenar el nou espai
i ho ha fet amb una recreació en clau
humorística de la primera inauguració,
ara fa 60 anys, de la sala, amb l'obra "Si
les parets parlessin...". Veïns i veïnes de
Llerona dalt l'escenari han acompanyat
les autoritats de l'època: l'alcalde, Josep
Torner, el rector de la parròquia de Santa
Maria, Josep Monfulleda i el Bisbe de
Barcelona. Tothom, pendent de l'arribada
del bisbe i parlant de què s'hi faria al
casal: teatre, varietats, una coral... Tots
els veïns amb idees i ganes de fer coses
al nou equipament. El punt culminant ha
estat l'arribada del senyor bisbe, una mica
marejat del viatge amb el cotxe de l'alcalde,
però que finalment ha beneït el casal amb
més d'una anècdota destacada. Tot plegat,
una posada en escena plena d'humor
que ha estat molt aplaudida per un públic
format en bona part per veïns que ja havien
viscut la primera inauguració, fa 60 anys,
en persona.
L'obra ha estat creada especialment per
a la inauguració i sota la direcció de Mar
Garriga han actuat Andreu Galán, Josep
Pujol, Jordi Junqueres, Montse Vilaró,
Maria Estragués, Maria Serra, Domènec, Diversos moments de l'obra de teatre i de
Assumpta Camprubí, Josep Sobrevia, posterior actuació musical

Montse Vilarrasa, Araceli Mérida, Martina
Junqueras, Carme Espinasa, Marçal
Galán, Joaquim Puigdomènec, M. Àngels
Perallada, Sandra Rosique, Sara Romero,
Meritxell Nomen, Joel Carles i Dani Carles,
entre d'altres.
El matí també ha comptat amb l'animació
de la Gumbo Jass Band que ha acompanyat
els espectadors amb música fins el teatre
i que, en acabar, ha amenitzat el pica pica
posterior.
La recuperació del Casal Cultural de
Llerona
L’actuació al Casal de Llerona ha consistit
en el condicionament i en l’ampliació de
la sala de butaques com a sala d’usos
múltiples, amb capacitat per a unes 150
persones, millorant-ne, al mateix temps,
les prestacions tèrmiques i acústiques. El
projecte ha inclòs, també, la substitució
de les instal·lacions existents d’electricitat
i d’enllumenat i la incorporació de nous
sistemes de climatització, aigua, veu,
dades, antena de tv i seguretat. L'espai
també comptarà amb un nou sistema de
sonorització i d'il·luminació de l'escenari.
També s’han enderrocat els revestiments i
el fals sostre de la sala, deixant al descobert
els elements estructurals originals i s’ha
substituït la coberta, que tenia problemes
d’estanqueïtat.
La construcció d’un annex destinat a lavabos
i l’adaptació de l’accés a l’equipament per
a persones amb mobilitat reduïda, han
completat les obres del nou Casal Cultural
de Llerona, que han tingut un pressupost de
357.950,95 euros (iva inclòs).
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[ les Franqueses en imatges ]
35a Diada del Joc i de l'Esport
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Festa Jove d'Estiu - Festa Holi
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[ actualitat ]
La nova Guia per a les comunitats de veïns,
una eina imprescindible
Disponible en format paper i en pdf, inclou les novetats de la nova
Ordenança de Civisme

S

abíeu que no es pot estendre
roba a les finestres o als
balcons quan sigui visible
des del carrer? O que és
convenient establir un Reglament
de règim interior entre els veïns
que reguli quins són els usos
permesos en els espais comuns?
Aquestes són algunes de les normes
i recomanacions que inclou la nova
Guia per a la gestió de la comunitat
de veïns que ha editat el Servei
d’assessorament i mediació en temes
de veïnatge de les Franqueses.
La Guia, de la qual s’han editat 400
exemplars, es concep com a una
eina de suport i de treball per a les
comunitats de propietaris i veïns.
Amb un format molt entenedor,
aquesta nova edició incorpora les
últimes modificacions del Codi Civil
de Catalunya, a més de les novetats
que regulen la convivència veïnal de
la nova Ordenança de Civisme de les Franqueses.
Què és i qui forma la comunitat de veïns i propietaris, quins
són els passos per a la constitució d’una comunitat de
propietaris, com s’estructuren els òrgans de govern de la
comunitat, quins són els diferents acords als quals es pot
arribar, com funciona la gestió econòmica i l’assegurança
i quines són les responsabilitats dels veïns, són alguns
dels continguts d’aquesta Guia.
A més a més, inclou pràctics models de documents
d’utilització en diversos tràmits, com per exemple en la
convocatòria de junta de propietaris, per notificar un deute
o per fer un simple rebut. S’hi annexa, també, un llistat de
telèfons d’interès per a la comunitat.
A banda dels exemplars repartits al municipi, la nova
Guia es pot trobar al Servei d’Assessorament i Mediació
en temes de veïnatge, a les oficines de Bellavista Activa
del carrer de Rosselló, número 39 (en horari de dilluns,
dimarts, dijous i divendres, de 9 a 13 h) i a l'edifici de
l'Ajuntament, dimarts de 16 a 18 h i dimecres de 9 a 13 h. A
la vegada, la Guia també està disponible al web municipal,
en format pdf.
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Campanya de diagnosi de les
comunitats de veïns de Corró d'Avall
i de Llerona
Paral·lelament a l’edició de la Guia,
el Servei de suport, assessorament
i mediació a les comunitats de veïns
i en temes de veïnatge està duent a
terme una campanya de diagnosi de
l'estat de les comunitats de veïns de
Corró d'Avall i de Llerona.
El projecte, tal com es va fer el 2018
amb les comunitats de Bellavista,
consta d'una primera part de
treball de camp en la qual una
informadora realitza entrevistes
amb les comunitats de veïns de
les dues poblacions amb l'objectiu
de conèixer l'estat de la finca, les
característiques de la comunitat de
propietaris i els veïns que hi viuen.
En total, a Corró d’Avall es visitaran
456 finques i a Llerona, 27. La
segona part de l’estudi consisteix
en l'anàlisi de les dades recollides per tal de definir quines
accions calen reforçar o implementar en la millora de les
comunitats.
El Servei de suport assessorament i mediació en temes
de veïnatge de les Franqueses és un servei públic i gratuït
d'acompanyament als veïns i les veïnes de les Franqueses
davant de conflictes veïnals, ja siguin els propis d'una
comunitat o bé per desavinences o desacords que es puguin
donar amb la mateixa convivència.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

El Parc del Falgar i la Verneda és un espai
natural i no un parc urbà
L’agent cívic i la nova senyalització contribueixen a la tasca informativa

E

l Parc del Falgar i la Verneda és un espai natural i no
un parc urbà. Sota aquesta premissa treballa l’agent
cívic que, des del mes de maig, està fent una tasca
pedagògica i d’informació als usuaris del parc. Després
de més d’un mes de funcionament, la valoració d’aquesta
figura és clarament positiva.

Les consultes més freqüents que rep l’agent cívic són al
voltant de la possibilitat de posar papereres a dins del parc o la
instal·lació d’una tanca al voltant del llac. Des de l’Ajuntament
es recorda que el Parc del Falgar i la Verneda és “un espai
natural i no un parc urbà” i que, per tant, s’ha de conservar en
el seu estat més verge. A la vegada, s’insisteix en el fet que
“de la mateixa manera que és inconcebible la instal·lació de
papereres en un bosc o de tanques en un llac natural, també
ho és al Parc del Falgar i la Verneda”, un espai que, recordem,
també forma part de la Xarxa Natura 2000.
En aquesta línia, pel fet que es tracta d’un espai natural,
tampoc no es preveu la instal·lació de lavabos al parc i
s’apel·la al civisme dels visitants per mantenir l’espai amb
tota la pulcritud que requereix.
Una altra de les qüestions que rep l’agent cívic és respecte
de les festes d’aniversari a la zona de jocs. En aquest sentit,
s’ha de tenir present que cal una autorització prèvia de
l’Ajuntament, que es tramita directament al Servei d’Atenció
a la Ciutadania.
Pel que fa a actes incívics, un dels majors problemes que es
perceben són relacionats amb els animals de companyia i,
concretament, amb els gossos. El fet de no anar lligats i de
no recollir defecacions són fets sancionables, tal com figura
a la nova Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana. Des
de l’Ajuntament es recorda que a l’esplanada d’accés al parc
hi ha tot un seguit de contenidors a on es poden dipositar les
deixalles que es generin durant la visita.
També s’ha pogut comprovar la velocitat inadequada que
prenen alguns ciclistes al seu pas pel Parc del Falgar i la
necessitat de moderar-la. També, s’insisteix en la conveniència
que han de seguir el circuit habilitat per a aquesta finalitat.

Nova senyalització
La tasca pedagògica i d’informació de l’agent cívic es veu
complementada amb la nova senyalització del Parc del Falgar
i la Verneda. En els accessos al parc i al llarg del mateix
s’han instal·lat diversos plafons, en alguns casos informatius
i en d’altres d’advertència , per tal que l’estada de l’usuari
en el parc sigui plenament profitosa i de coneixement de la
biodiversitat que hi trobem i, al mateix temps, de respecte
amb l’entorn.
Seguint aquesta filosofia, la nova senyalització està feta amb
materials que s’integren plenament amb l’entorn natural.
D’entre les indicacions, es recorda que als llacs no es permet
el bany de persones i que no s’hi pot llençat cap element,
incloses pedres. També s’adverteix que els animals domèstics
han d’anar en tot moment lligats i que no poden entrar a la
zona de jocs i de descans. Els vehicles motoritzats tenen
l’accés prohibit al parc, a la vegada que està completament
prohibida la caça, la pesca o la captura o alliberament de cap
animal.
Des de l’Ajuntament s’insisteix en la necessitat de seguir
totes les indicacions, no només per mantenir en perfectes
condicions aquest espai natural, que ha de ser una zona de
referència pel que fa a la biodiversitat de les espècies, sinó
que també per seguretat de les persones que el visiten.
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[ actualitat ]
La pervivència de les empreses a les
Franqueses supera la mitjana en 3 punts
Més del 60% de les empreses creades al 2015 continuen en
funcionament i amb bones perspectives de futur

L

a Diputació de Barcelona ha publicat l'estudi de
seguiment a les empreses durant els darrers 3
anys. Un estudi que ha permès conèixer l'estat de
salut de les noves empreses i dels emprenedors
a la demarcació de Barcelona i a tots els municipis
amb centres locals de suport a l'emprenedoria, quina
és la tendència dels negocis de nova creació i quin és
el seu grau de pervivència.
Es tracta d'un anàlisi quantitatiu que permet al centre
local per al foment de l'esperit empresarial i la
generació d'activitat econòmica de les Franqueses,
situat a Can Ribas i competència de l'àrea de
Dinamització Econòmica del municipi, fer un ser un
seguiment als projectes generats amb el seu suport
des del 2015.
Les Franqueses supera la mitjana
L'any 2015 es van engegar 37 projectes d'emprenedoria a les
Franqueses. La majoria, veïns d'entre 35 i 54 anys (un 73%
del total). Un 65% dels emprenedors van ser homes i un 35%
dones. I gairebé el 75% dels projectes tenien a veure amb els
sectors del comerç i dels serveis.

Can Ribas, centre local de suport a emprenedors i a empreses

una mitjana de 1,5 treballadors, una mica per sota de la mitjana, i
destaca que un 10% d'aquestes empreses facturen entren 50.000 i
100.000 euros anuals, deixant la mitjana de facturació del municipi
vora els 50.000 euros, per sobre de la mitjana de la comarca.
Pel que fa a les motivacions de tancament de les noves empreses
creades al 2015, la majoria ho han fet per motius econòmica o
perquè l'emprenedor va passar a treballar com a assalariat. La
majoria d'empreses que han tancat ho han fet durant el primera
any de vida.
Les claus per a la pervivència

Viver d'Empreses, allotjament d'algunes empreses de nova creació

Tres anys més tard, l'estudi ha constatat que el grau de pervivència
d'aquestes noves empreses és del 63,2%, 10 punts per sobre de la
mitjana de la demarcació. Les empreses que continuen vives tenen

Totes les empreses incloses a l'estudi han deixat palès que la
formació i la capacitació en diversos àmbits fora del propi del
sector de negoci, és una de les claus per a la perdurabilitat.
Les demandes en aquest sentit són de cursos de màrqueting
empresarial, de gestió online, de comptabilitat i fiscalitat i de
cursos de sobre gestió comercial.

imatges del polígons industrials del Pla de Llerona (esquerra) i del Sector N (dreta)
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Esport formatiu, de lleure i de salut,
propostes del PME pel proper curs
Les inscripcions, amb la novetat del voleibol, ja són obertes

P

er aquesta propera temporada 2019/20, el Patronat
Municipal d’Esports torna oferir un ampli ventall de
possibilitats per integrar l’esport en el nostre dia a dia.
L’esport d’iniciació, de formació, de lleure, adaptat, l’esport
com a font de salut i l’esport per a petits, joves i grans tenen cabuda
en les activitats proposades.
Pel que fa a les activitats esportives municipals, destaca la
incorporació del voleibol com a esport que es pot practicar aquesta
propera temporada. Bàdminton, bàsquet, handbol, karate, tennis
i pàdel són la resta d’esports proposats. Enguany, com a novetat,
el Pavelló Poliesportiu Espai Can Prat s'estrena com a instal·lació
municipal de referència per a la pràctica d'alguns d'aquests esports
i se suma a les tradicionals: la Zona Esportiva Municipal de Corró
d'Avall (Pavelló Poliesportiu, Pistes de Pàdel i Pistes de tennis) i les
Pistes de pàdel de Corró d'Amunt,

Les inscripcions de l’escola esportiva municipal començaran, en un
primer torn, el 25 de juny i es podran formalitzar fins al 5 de juliol,
per a tots aquells esportistes que han realitzat activitat durant la
temporada 2018/19. Per a les noves inscripcions, el període hàbil
serà del 8 al 31 de juliol i a partir del 2 de setembre. En tots els
casos, la tramitació s’haurà d’efectuar a l’oficina del Patronat
Municipal d’Esports, de dilluns a dijous, en horari de 9 a 14 h i de
16.30 a 19 h, i el divendres, de 9 a 14 h.
Pel que fa a les activitats d’iniciació esportiva als centres escolars,
es escoles Camins, Joan Sanpera i Torras, Guerau de Liost,
Bellavista Joan Camps també organitzen, a partir de l'octubre,
activitats esportives per a infants a partir de P3. Les places són
limitades i aquestes inscripcions s'han d'efectuar a partir del dilluns,
2 de setembre, a les oficines del Patronat Municipal d'Esports.
Quant a esports de lleure per a adults, a partir dels 18 anys, el
Patronat d'Esports proposa, una temporada més, la pràctica de
tennis i pàdel. i, en relació amb les activitats relacionades amb el
manteniment físic i salut, les opcions són: les sessions d’activitat
física per a gent gran i adults, els cursos trimestrals de marxa
nòrdica i el cicle de passejades i marxa nòrdica per a la gent
gran 'A cent cap als 100', en col·laboració amb la Diputació
de Barcelona. En conveni amb l'Associació Apadis, també es
promou l'handbol adaptat.

A la pàgina web www.lesfranqueses.cat, trobareu tota la
informació detallada de les activitats esportives municipals
programades per la propera temporada, i també de les opcions
que ofereixen aquestes entitats: Club Futbol Les Franqueses,
Club Futbol Bellavista-Milan, Club Esportiu Llerona, Club
de Tir amb Arc Les Franqueses, Club Patinatge Artístic Les
Franqueses, Club Hoquei Les Franqueses, Club Natació Les
Franqueses i Club Escacs Les Franqueses.
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[ agenda ]
4 dijous

14 diumenge

amb ganes de cantar i compartir música
Dj de 21.20 a 23.30 h

Ple extraordinari
18 h Sala de plens de l'Ajuntament
..................................................................................

Torneig 24 h de futbol Sala MADFORM
Fins a les 17 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. Madform

6 dissabte

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

A la Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: albert@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
..................................................................................

29è Torneig de Bàsquet La Perestroika
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. AE La Perestroika
..................................................................................

7 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11 a 13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
Concert de fi de curs de les corals Xeremella i
Camins i com a convidada la Coral Turó del Vent
de Llinars.
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Activitat gratuïta.
Org. Associació d'Intercanvis Socials i Culturals
..................................................................................

9 dimarts
Sortida de natura
Senderisme. Salt de la dona d’Aigua, ruta de l’aigua
8 h Plaça Can Ganduxer
Org. La Cívica
................................................................................

10 dimecres
Espectacle de teles acrobàtiques
Mostra dels alumnes dels dos tallers de teles
acrobàtiques
20.30-21.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Associació Cultural En Escena amb la
col·lab. PMCEIJ
................................................................................

13 dissabte
Torneig 24 h de futbol Sala MADFORM
A partir de les 17 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. Madform
Cicle Musical Encicla’t. Cor Plèiade d’Amics de
la Unió
19 h Església de Santa Maria de Llerona
En el darrer concert de la temporada, podrem
escoltar un cor femení de renom a la comarca,
sota la direcció de Júlia Sesé
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
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................................................................................

FESTA MAJOR
DE BELLAVISTA

20 dissabte

DIJOUS 4 de juliol

2n Festival de Patinatge
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal Corró d’Avall
Org. Club Patinatge Artístic Les Franqueses
Caminada nocturna Corró d’Amunt
22 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Inscripcions a partir de les 21 h o al 670 246 769
Org. CC Corró d’Amunt

Del 4 al 7 de juliol

21.30 h VIII CAMINADA NOCTURNA
Inscripcions 1 hora abans de la sortida.
Activitat gratuïta.
Preinscripcions a: facebook/guillotsisuats
Es recomana portar llanterna
Sortida de la plaça Major, recorregut: 7km
Organitza: Guillots i Suats

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

21 diumenge
2n Festival de Patinatge
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal Corró d’Avall
Org. Club Patinatge Artístic Les Franqueses
..................................................................................

25 dijous
Ple ordinari
20 h Sala de plens de l'Ajuntament
..................................................................................

ACTIVITATS
I CURSOS
CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
A les Antigues Escoles
* Curs de pintura
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 DE LA CÍVICA
* Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre cos
mitjançant l’exercici i es centra en la postura dels
nostres músculs
Dm i dj de 18.30 a 19.30 h / de 19.30 a 20.30 h
* Tai-Txi. Art de la meditació en moviment per
conèixer el nostre cos
Dl de 19.30 a 20.30 h
* Coral Xeremella. Cant coral adreçat a adults

22h CINEMA A LA FRESCA
Pel·lícula per a tots el públics: Coco
A la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes

DIVENDRES 5 de juliol
10.30 h CONTACONTES
Sessió per nadons i majors de 4 anys
A la carpa de la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes
11 h GIMCANA INFANTIL I JUVENIL
Vine i gaudeix de la gimcana més esbojarrada!
Al Parc del Mirador
Organitza: Associació Espirall
12 h ESPECTACLE D’ANIMACIÓ
A la carpa de la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes i Patronat de
Cultura
16 h CONCURS DE PETANCA
Inscripcions gratuïtes al Casal d’Avis
A les pistes del Casal
Organitza: Casal d’Avis

"Al juliol,
ni cuca ni cargol"
18 h CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Cercavila d’inici amb els Gegants de Les
Franqueses, Diables Encendraires, Centre
Municipal de joves i dinamitzada a càrrec del
grup d’animació Inesperats
Recorregut: Plaça Espanya, C/Girona, C/Oriente i
Passeig Andalusia
Organitza: Comissió de Festes
19.30 h PRESENTACIÓ DE LA FESTA
Inici i pregó de la Festa Major de Bellavista 2019
A la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes
20 h LA SUADA GUILLADA
Cursa d’obstacles pel centre de Bellavista.
Inscripcions 1 hora abans de la sortida.
Es recomana portar calçat còmode. Activitat
d’embrutar-se.
Sortida des de l’encreuament del Centre Cultural
de Bellavista i la plaça nova.
Organitza: Guillots i Suats
21 h BALL DE LA GENT GRAN
Amb l’actuació del músic Juan Abarca
A la carpa de la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes i Casal d’Avis de
Bellavista
22 h CORREFOC INFERNAL
Amb el grup de diables Els Encendraires
Recorregut: C/Extremadura, Plaça Esbarjo, C/
Travessia, C/Barcelona, C/Ametllers i C/Menorca
Organitza: Grup de Diables Els Encendraires
23.30 h BALL PER A TOTHOM
A càrrec del grup Mil Hombres
A la carpa de la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes
01.30 h CANYA JOVE
Amb DJ Josenaguer.
A la carpa de la plaça Major
Organitza: Guillots i Suats i Comissió de Festes

DISSABTE 6 de juliol
9 h CAMPIONAT DE TIR
Camp de Tir de Les Franqueses
Organitza: Societat de Caçadors de Bellavista
10 h PANERA DELS TRESORS
Joc heurístic amb elements naturals per a
nadons
A la carpa de la plaça Major
Organitza: Associació Espai nadó - Espai infant

19 h MOSTRA D’ENTITATS DE BELLAVISTA
Escola de Dansa EnDansa, Cor Hermandad
Rociera
A la carpa de la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes
20.30 h EXHIBICIÓ GIMNÀS NOKACHI
A la carpa de la Plaça Major
Organitza: Comissió de Festes

10.30 h XOCOLATADA POPULAR
A la carpa de la plaça Major
Organitza: Guillots i Suats i Hermandad Rociera

22 h CORREFOC INFANTIL
Colla de Diables Els Encendraires
Recorregut: Plaça Esbarjo, C/Travessia, C/
Barcelona, C/Ametllers i C/Menorca
Organitza: grup de diables Els Encendraires

11 h ESPECTACLE D’ANIMACIÓ I FESTA DE
L’ESCUMA
A la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes

23 h BALL PER A TOTHOM
A càrrec de l’Orquestra Energy
A la carpa de la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes

14 h ARROSSADA POPULAR
Paella, pa, vi o aigua. Preu: 5€
A la carpa de la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes

02 h CANYA JOVE
A càrrec de DJ Claudin
A la carpa de la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes

15 h TOBOGAN AQUÀTIC
Vine a llançar-te pel tobogà més trepidant de la
festa!
A la plaça Major
Organitza: Àrea d'Infància i Joventut

DIUMENGE 7 de juliol

16 h JOCS GEGANTS
Jove, posa't a prova ("humor amarillo")
A la plaça Major
Organitza: Centre Municipal de joves

9.30 h TORNEIG FUTBOL 7
Al camp de futbol del C/Astúries
Organitza: Bellavista Milan

16 h LA BECAINADA
Recuperem forces pel que queda de festa!
A la Sala Polivalent
Organitza: Guillots i Suats
18 h MASTERCLASS, ZUMBA PER A TOTS
A càrrec de l’Associació de veïns de Bellavista
A la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes

9.30 h MATINAL DE IOGA
Al parc del Mirador
Organitza: Espai Nadó - Espai Infant

12.30 h SARDANES I VERMUT D’ENTITATS
Ens preparem pel dinar de germanor!
A la plaça esbarjo
Organització: Comissió de Festes
11.45 h PROCESSÓ I MISSA DE FESTA MAJOR
A la carpa de la plaça Major
Organització: Parròquia de Sant Francesc
d’Assís.
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[ agenda ]
14 h DINAR DE GERMANOR
Cal portar el dinar i la beguda
Sobretaula amb actuacions diverses
A la carpa de la plaça Major
Organització: Parròquia de Sant Francesc
d’Assís.
18 h FESTIVAL DE FESTA MAJOR
A càrrec dels grups de l’Escola de Dansa de
l’Associació de Veïns.
A la carpa de la plaça Major
Organització: Associació de Veïns de Bellavista
20h L’ESTIRADA DE TRACTOR INFANTIL
20:30h L’ESTIRADA DE TRACTOR PER ADULTS
Participa a l’estirada amb Guillots i Suats
Es recomana calçat còmode i protecció a les
mans
A l’estirada infantil l’alçada màxima serà de
1’40m
Al passeig d’Andalusia
Organització: Guillots i Suats
21 h SAN FERMINES INFERNALS
Passeig d’Andalusia (encreuament amb c/
Menorca), Passatge Ponent, Casal d’Avis, carrer
Extremadura, Passeig d’Andalusia i plaça Major
Organitza: colla de Diables Els Encendraires
22 h COMIAT DE LA FESTA
Lliurament de premis del Torneig de Petanca
A la carpa de la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes
22.15 h ESPECTACLE DE VARIETATS
Amb les actuacions del monologuista Joan
Dominguez, el transformista Marvin Salas i el
mag Jordi Quimera
A la carpa de la plaça Major
Organitza: Comissió de Festes
..................................................................................

FESTA MAJOR
DE MARATA
Del 19 al 28 de juliol

DIVENDRES 19 de juliol
22 h TEATRE: LA IMPORTÀNCIA DE SER
FRANK, d’Òscar Wilde, amb la versió del Jaume
Melendres
A càrrec del Grup de Teatre del Centre Cultural
de Marata
Centre Cultural de Corró d’Avall
Entrada lliure amb taquilla inversa

DISSABTE 20 de juliol
10 h FUTBOL ENTRE MARATENCS. Partits per
edats i/o sexes
Camp de la Rectoria
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MARATAFOLK
20 h A la plaça de Marata
Amb Eròtic-Giust (música d’arrel sensual) i Joan
Garriga & Galàctic Mariatxis
Activitat gratuïta.
22 h Botifarrada popular. Venda de tiquets el
mateix dia a la barra

DIVENDRES 26 de juliol
22 h TEATRE: LA IMPORTÀNCIA DE SER FRANK,
D’ÒSCAR WILDE, amb la versió del Jaume
Melendres
A càrrec del Grup de Teatre del Centre Cultural
de Marata
Centre Cultural de Corró d’Avall
Entrada lliure amb taquilla inversa

DISSABTE 27 de juliol
9 h CROS POPULAR
Plaça de Marata
Inscripció gratuïta el mateix dia de 8.30 a 9 h
Tres circuits per categories. Esmorzar per a tots
els participants
18 h JOCS INFANTILS
Plaça de Marata
22.30 h BALL DE PLAÇA
Amb valsos, polkes, masurques, xotis,
pasdobles... i ball del fanalet, amb l’Orquestrina
Trama
Activitat gratuïta.
Plaça de Marata

DIUMENGE 28 de juliol
12.30 h BALL DE L’ESPOLSADA I BALL DEL
PERICÓ, amb la Cobla Genisenca
Centre Cultural de Marata
21 h HAVANERES, A CÀRREC DEL GRUP
BARCAROLA
Rom cremat per a tothom
Centre Cultural de Marata
Preu: taquilla inversa.
Org. Centre Cultural de Marata
............................................................................ ...

FESTA MAJOR
DE CORRÓ D'AMUNT
Del 27 de juliol al 4 d'agost

DISSABTE 27 de juliol
18 h DEBATS DEL FEMINISME AMB BERENAR:
‘FEMINISME I MÓN RURAL’
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
A càrrec de Míriam Cassà, ramadera de Marata

Org. Comissió Festa Major i Nit d’Escaldums
amb la col·lab. Bala Feminista i Ramaderes de
Catalunya
21 h SOPAR DE NIT D’ESCALDUMS
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Preu a consultar. Informació 661 866 072 Cristina
Org. Comissió Festa Major i Nit d’Escaldums
23 h CONCERT DE NIT D’ESCALDUMS
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Comissió Festa Major i Nit d’Escaldums

DIVENDRES 2 d'agost
18h TORO MECÀNIC
Zona Esportiva Municipal
Per a totes les edats
Org. Comissió Festa Major
20 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“EMPRENTES”
Les mirades dels nostres grans són les
protagonistes d’aquesta sèrie de retrats. Un
homenatge a tota una generació realitzada pels
fotocreatius del TAAP
Antigues Escoles de Corró d’Amunt (Sala petita)
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt amb la
col·lab. TAAP
20 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE
PINTURES D’ELISA MARTINEZ
Antigues Escoles de Corró d’Amunt (Sala gran)
Sorteig d’un quadre durant la mitja part del
concert d’havaneres
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt
21 h 38A BOTIFARRADA POPULAR
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Preu: 5€+1€ Comissió Festa Major = 6€ Límit
300 tiquets
Informació: 670 246 769
Org. Club Petanca Corró d’Amunt
22 h PREGÓ D’INAUGURACIÓ A CÀRREC DEL
MILLOR PREGONER QUE PODRÍEM TENIR...
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Comissió de Festa Major
23.30 h BANDA DE MÚSICA “RETRO SOUND”
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
La millor música dels 60’s i 70’s
Org. Comissió Festa Major

DISSABTE 3 dissabte d'agost
9 h TORNEIG DE PETANCA
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Club Petanca Corró d’Amunt
10 h ESMORZAR AMB BICICLETA
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Informació: 670 246 769
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

"Qui no es banya al juliol
no es banya quan vol"
12 h FESTA HOLI DELS COLORS: VINE DE BLANC
I MARXA DE COLORS
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Cal portar calçat adequat
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt
12.30 h RUTA DE LES TAPES
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Comissió Festa Major
18.30 h CIRC AMB L’ESPECTACLE “NI CAP NI
PEUS”
Zona Esportiva de Corró d’Amunt
A càrrec de la companyia Vermut
Org. Comissió Festa Major i PMCEIJ

21 h SOPAR DE FESTA MAJOR. CONCURS DE
PASTISSOS
Antigues Escoles Corró d’Amunt
Preu a consultar
Informació: 649 030 820 Ma. Àngels i 678 591 498
Dolores
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt /
Comissió Festa Major
22.30 h III CONCURS DE BALLS DE SALÓ PER A
AFICIONATS NO PROFESSIONALS
Zona Esportiva Municipal de Corró d’amunt
Amb l’Orquestra Parfills
Org. Comissió Festa Major
22.50 h EXHIBICIÓ DE BALLS DE SALÓ I
ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Comissió Festa Major
23.10 h BALL DE FESTA MAJOR
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
A càrrec de l’Orquestra Parfills
Org. Comissió Festa Major

DIUMENGE 4 d'agost
12.30 h MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR I
CANT DELS GOIGS DE SANT MAMET
Església de Sant Mamet
Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt
18 h SARDANES AMB LA COBLA CIUTAT DE LES
ROSES
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Comissió de Festa Major amb la col·lab.
Sardanistes Franquesins

18.30 h PARTIT DE FUTBOL DE SOLTERS
CONTRA CASATS
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. US Corró d’Amunt

comèdia d’embolics
Preu: 4€ + 1€ Comissió Festa Major = 5€
Informació: 607 809 884 Grup Teatre Boina
Org. Grup de Teatre Boina

20.30 h TEATRE “CONFIDÈNCIES” DE PERE
ANGLAS
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Complicades situacions amoroses a on
l’espectador viurà una sèrie d’equívocs,
confusions i malentesos fins a arribar a la

22 h HAVANERES A CÀRREC DEL GRUP CREMA
CATALANA
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
A mitja part, rom cremat per a tothom
Org. Comissió Festa Major
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[ grups polítics ]
Francesc Colomé

President del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)
JxCAT. El nostre projecte polític es manté com la primera força municipalista del país després dels plens de constitució dels
ajuntaments amb 393 alcaldies arreu de Catalunya, comptant les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD). Així mateix, en 26
municipis més vam aconseguir la majoria simple, si bé finalment no hem pogut governar per pactes entre altres partits. En aquest
proper mandat, tindrem alcaldies en diferents capitals de comarca com Tortosa, Reus, Valls, Manresa, Vic, Vilafranca del Penedès,
Igualada, Mollerussa, Puigcerdà, Santa Coloma de Farners, Girona, Olot, Banyoles, Gandesa, Les Borges Blanques, Móra d’Ebre,
Cervera, El Pont de Suert o Ripoll, i també en municipis importants com Deltebre, Vilaseca, Salou, Gironella, Martorell, Premià de
Mar, Calella, Matadepera o les Franqueses del Vallès. Aquestes xifres demostren la força del nostre projecte en l’àmbit municipal,
essent els primers en nombre d’alcaldies. Hem d’estar satisfets dels resultats assolits, érem el partit dels alcaldes i així seguirà
sent. Ara bé, no podem deixar de fer autocrítica, sempre constructivament, per tal de poder mantenir i millorar la nostra força.
Som molt conscients de la necessitat d’analitzar amb profunditat els resultats electorals i, amb perspectiva, poder crear les
dinàmiques que ens permetin aconseguir el pes polític que desitgem. En aquest sentit ens esforcem cada dia per l’enfortiment
d’aquest projecte polític, convençuts que som necessaris pel present i el futur de Catalunya. Finalment, aprofitem per donar-vos
les gràcies a tots i totes i sobretot 2.762 GRÀCIES als nostres votants de les Franqueses. No us fallarem!

Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés [PSC-CP]
Des del PSC de les Franqueses volem agrair el suport que ens heu demostrat a les urnes, 2.280 persones han confiat en
nosaltres, i és per aquest motiu que podrem fer realitat el nostre programa electoral. Sense vosaltres no hagués estat possible
formar part del Govern de les Franqueses.
La nostra intenció és seguir treballant en la línia que ho havíem fet fins ara, però amb més notorietat, ja què hem passat de tres
a cinc regidors. Ens omple d’orgull poder representar a la ciutadania del nostre municipi, fent realitat tot allò que els veïns i les
veïnes, que van participar en l’elaboració del nostre programa electoral, sigui un fet i es faci realitat.
El nostre equip seguirà present allà on sigueu vosaltres perquè el nostre despatx sempre serà al carrer, escoltant tot allò que
ens vulgueu fer arribar per tal de millorar la qualitat i els serveis del nostre municipi.
En aquesta nova etapa què hem començat, la nostra funció anirà representada en els següents àmbits: Feminisme i Igualtat;
Infància i Joventut; Turisme; Polítiques Socials i Habitatge; Educació; Seguretat Ciutadania Civisme i Convivència; Cultura; i
Participació i Relacions Ciutadanes. En la resta de regidories no tenim competència directa, però estarem vigilants i actius i ens
mostrarem crítics quan així ho creiem oportú, com ho hem fet fins ara.
Des del grup municipal del PSC de les Franqueses volem transmetre la nostra il·lusió en aquesta nova etapa que comencem i
dir-vos que seguim treballant sense descans i ho continuarem fent sempre perquè la vostra confiança és el nostre compromís.

Rafael Bernabé

Portaveu Imagina les Franqueses en Comú - Acord Municipal (IEC-AM)
En nom d’Imagina Esquerra en Comú (IEC) volem donar-vos les gràcies a les 1509 persones que ens vàreu confiar el vot: per nosaltres és
important i ens dona forces per seguir lluitant en la millora dels cinc pobles.
També creiem important dir-vos que, tot i haver-hi tres vies per poder desenvolupar les nostres propostes, cap ha pogut fer-se realitat. La
primera l’apuntava el PSC la nit electoral: un govern d’esquerres amb la CUP; però la situació de país va fer complicada aquesta equació
per part de la CUP. La segona era governar en minoria amb PSC i el recolzament de Ciutadans en la investidura, però tot i respectar molt
a les dues persones escollides, el nostre espai no és compatible amb Ciutadans i es va desestimar. La tercera és la del pacte de país amb
JUNTS, CUP i IEC. Aquesta via va començar amb la CUP optant per quedar a l’oposició, en entendre que el seu vot no era imprescindible, tot
i que ens van animar a seguir negociant.
Després d’ un debat intens, la gran majoria de la confluència va apostar per aquesta darrera via. Vam fer dues reunions amb JUNTS que
d’entrada van anar força bé, malgrat les diferències ideològiques, però la nostra sorpresa va ser gran quan el dia de la investidura ens
vam trobar amb un acord ja tancat de JUNTS i PSC. No entenem com JUNTS opta per una opció sense arribar a tancar les negociacions.
¿Com es pot escollir el millor pel nostre poble sense tenir totes les possibilitats sobre la taula?. I sense cap pressió, ja que JUNTS sabia
perfectament que Colomé era alcalde sí o sí, per ser la llista més votada. Entenem que han prevalgut les situacions personals per sobre del
benefici comú.
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Amador Doncel

Portaveu de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (Cs)
Es la primera vez que Ciudadanos tiene representación en el Ayuntamiento de Les Franqueses y este hecho histórico ha sido
posible gracias al esfuerzo y al trabajo de toda la militancia y a los 799 franquesinos y franquesinas que nos habéis dado vuestra
confianza en las urnas.
Hemos entrado en el Consistorio con dos concejales y es un orgullo para nosotros poderosrepresentar y poder trabajar desde
la política para nuestro municipio. No vamos a defraudar lasexpectativas que habéis depositado en nuestra candidatura y en
nuestro proyecto.
Ciudadanos ha llegado para quedarse y para trabajar con el resto de partidos en atender lasdemandas de los vecinos y para
hacer de Les Franqueses un municipio mejor, más abierto einclusivo.
Seremos firmes en defender que los recursos vayan destinados exclusivamente a solucionar los problemas reales de las
personas y no a hacer políticas que lejos de buscar la concordia buscanperpetuar la confrontación entre bandos.
Trabajaremos, en definitiva, para solucionar los problemas del municipio y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos
haciendo política útil.
En nuestra acción política estarán siempre las señas de unión y libertad y nos opondremos frontalmente a todas aquellas
políticas que busquen la ruptura de la convivencia y sean desleales alos valores constitucionales.

Maria Forns

Portaveu de Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista (SAL-CUP-AMUNT)
Hem entrat per primer cop a l’ajuntament i comencem a caminar. Guiaran la nostra feina els cinc principis de què hem fet
bandera durant la campanya: transparència, participació, feminisme, sostenibilitat i república, cinc eixos que són indestriables.
Transparència contra l’opacitat, perquè més enllà de complir la llei i de la informació institucional a través del butlletí i el web
municipal, transparència és també informar els veïns de forma honesta i propera dels projectes o les decisions municipals o
supramunicipals que els afecten.Participació contra el dirigisme, més enllà de promoure processos participatius que tenen
més d’autobombo que de voluntat real d’escoltar la ciutadania. Fomentar la participació és no vetar les propostes de veïns i
entitats quan arriben a les taules dels regidors, o preguntar-los si volen que el municipi creixi més en població, en comptes de
vantar-se perquè molta gent hi vol venir a viure. Sostenibilitat contra l’expansió del ciment, més enllà d’instal·lar unes quantes
plaques solars; cal entendre que el territori no és un bé consumible, que l’espai agrari no és un parc temàtic ni un espai de
lleure sinó una font de riquesa, de recursos i d’aliments i vida per a tothom.No farem una oposició de rebuig sistemàtic, sinó que
buscarem sempre les millors alternatives al govern, i serem al seu costat quan prengui decisions valentes per millorar l’equitat
de gènere, l’impacte ambiental, la justícia social i el dret a construir una república.
Serem al carrer, i volem ser a l’ajuntament la veu de la gent que té dificultats per fer-s’hi sentir. Per això ens posem a disposició
de tothom a correu@sal-cup.cat.

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès posa aquestes
pàgines del butlletí 5.1 a disposició dels partits polítics amb
representació municipal. El Gabinet de Comunicació, Premsa
i Imatge no es fa responsable de les informacions i opinions
que s’emeten en aquest espai mensual; així com tampoc
garanteix que els textos estiguin lliures d’errors gramaticals
o d’expressió. Tots els articles es publiquen tal com els han
enviat les forces polítiques i no són subjectes de correcció
o manipulació, més enllà de les necessitats del disseny del
butlletí.
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les Franqueses
Bellavista
del 4 al 7 de juliol
Marata
19, 20, 26, 27 i 28 de juliol
Corró d’Amunt
27 de juliol i del 2 al 4 d’agost
Llerona
del 6 al l’11 de setembre
Corró d’Avall
del 12 al 15 de setembre
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