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[ telèfons d’interès ]

butlletí municipal de 
les franqueses

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 (només SAC Ajuntament)

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

Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa 
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
comunicacio@lesfranqueses.cat 
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Com ja haureu vist publicat al 
butlletí municipal, a les xarxes 
i als mitjans de comunicació 
local, el proppassat mes de juliol 
em van nomenar president del 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. Ja us avanço, i així els 
ho vaig comunicar a la meva gent 
quan m'ho van demanar, que no 
acceptaria cap responsabilitat que 
no fos compatible amb l'Alcaldia de 
les Franqueses del Vallès, que és 
la meva prioritat, la meva passió. 
Aquí és on la gent m'ha votat i on he 
adquirit el compromís de dedicar-
hi, com fins ara, els esforços i 
el temps necessaris per tal que 
el municipi segueixi avançant. 
Un municipi amb un model molt 

clar, amb un urbanisme amable i sostenible, preservant l'entorn verd, amb 
equipaments per a les persones i ben connectat amb l'entorn i amb el futur. 
Però quan accepto un encàrrec m'agrada fer sempre les coses ben fetes i el 
Consell Comarcal és una institució supramuncipal que té clara la seva vocació 
de treballar des de la proximitat (km 0), cooperant i donant el suport necessari 
a tots i cadascun dels ajuntaments que conformen el Vallès Oriental. És 
per això que el repte també és atractiu, ja que serà necessari l'impuls de 
polítiques, projectes i actuacions que ens permetin seguir fent front a les 
dificultats actuals a què s'enfronta la ciutadania i els agents presents del 
territori, treballant per seguir preparant la comarca pels reptes presents i 
futurs. Molts es pregunten que fan realment els consells comarcals. Deixeu-
m'ho que en aquesta editorial, i per una única vegada, us n'expliqui les més 
importants dividides en quatre eixos diferenciats que també donen servei 
a les Franqueses. 1.- La Dimensió Social El Consell Comarcal gestiona, té 
la responsabilitat per delegació de la llei, de coordinar actuacions pel que 
fa a polítiques socials. Aquestes han de seguir sent un dels grans reptes: 
potenciar l'atenció a les persones i combatre l'exclusió social. 2.- La dimensió 
econòmica “La millor política social és l'ocupació” El Vallès Oriental suposa 
més del 5% del PIB català i té un pes molt important del sector industrial i 
dels serveis. Aquest sectors conviuen també amb una activitat agrícola que 
es complementa amb una important presència del turisme. El Vallès Oriental 
s’ha dotat de la taula de concertació territorial, Vallès Oriental Avança, per 
treballar de manera coordinada amb un veritable sistema de col·laboració 
publico-privada, de la mà dels agents socials i econòmics del territori. 3.- la 
Dimensió mediambiental-Territorial El repte de la sostenibilitat ambiental, la 
gestió dels residus i la reducció de l’impacte de l’activitat humana al territori 
ha estat una preocupació de les administracions locals. El Consell Comarcal 
presta serveis tècnics i de gestió sol·licitats pels municipis els quals permeten 
tenir una visió global i integradora del territori. 4.- La Dimensió Innovadora-
tecnològica La innovació en l’administració pública i la tecnologia són 
imprescindibles per poder fer front a les problemàtiques i reptes del territori. 
D’aquí l’aposta decidida de Consell per la implementació de l’administració 
electrònica i l’assistència tècnica als municipis per tal de facilitar l’accés 
cap al model d’ajuntament digital. Ja ho veieu, feina? Molta, però si el Vallès 
avança, les Franqueses també (i a l'inrevés). Com les Franqueses i el Vallès 
no hi ha res!

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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[ actualitat ]

El calaix de formigó del nou pas soterrat ja 
travessa sota la línia R2 Nord a Bellavista
L'estudi de reurbanització de la zona afectada permet recuperar 
places d'estacionament que desapareixien en el projecte original

Els progressos del pas soterrat sota la línia de Portbou 
a Bellavista avancen a bon ritme. De fet, durant 
les darreres setmanes, s'ha col·locat el calaix de 
formigó que conforma l'estructura del túnel que unirà 

Bellavista amb Corró d'Avall, del carrer d'Aragó al carrer 
Francesc Gimeno de Granollers. Per tant, ja és visible el pas 
sota la via. Aquestes feines s'han realitzat tot i empenyent 
el calaix des de l'exterior amb un sistema hidràulic. Aquest 
calaix té una llargada de 15 metres aproximadament i unes 
dimensions de 5m d’amplada i 3,10m d’alçada. Ara, s'està 
treballant en la contenció del calaix de formigó i en la creació 
dels accessos. La rampa des del carrer d'Aragó, per exemple, 
ja està construïda.

A més a més de la creació dels accessos per a bicicletes i 
vianants, rampes i escales, a banda i banda de la via també 
s’hi instal·larà un sistema de drenatge, l’enllumenat i baranes 

Vista del calaix en el moment de l'empenta des de Francesc Gimeno

de protecció; i s’urbanitzarà la vorera oest entre els carrers 
d’Aragó i Orient per facilitar l’accés al pas soterrat. En aquest 
sentit, durant el desenvolupament de les obres, s'ha realitzat 
un estudi de reurbanització que permetrè que la pèrdua de 
places d'estacionament al carrer Aragó sigui inferior a la 
prevista en el projecte original. D'aquesta manera, en lloc de 
perdre aproximadament 60 places, només en desapareixeran 
30.

Aquest projecte és fruit de l’Estudi de programació per millora 
la connexió de Bellavista amb la resta del municipi elaborat 
per la Diputació de Barcelona a demanda de l’Ajuntament, 
que té com a objectiu principal eliminar barreres físiques 
en aquesta zona. Compta amb un pressupost de 1.138.178,18 
euros que assumeix l’Ajuntament a través de la regidoria 
Pla de Barris i està previst el nou pas soterrat estigui acabat 
durant la tardor.

Rampa d'accés al pas soterrat des del carrer d'Aragó

Secció de la via situada sobre el calaix amb les reforços de seguretat Zona d'estacionament del carrer d'Aragó a l'alçada del pas soterrat
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Comencen les obres de rehabilitació de 
set edificis de Bellavista
Des de l’any 2014, un total de 38 finques s’han beneficiat de 
subvencions, amb un import global superior al milió d’euros

Aquest mes de setembre han començat  les obres de 
rehabilitació dels elements comuns de 7 edificis de 
Bellavista,  inclosos en la convocatòria 2019 d’ajuts 
del Pla de Barris. Enguany, l’import total de les 

subvencions atorgades a les finques beneficiàries ascendeix a  
un total de  225.756,84 euros. 

L’objectiu dels ajuts a la rehabilitació és aconseguir 
l’adequació o la millora constructiva, estructural, funcional i 
d’habitabilitat dels edificis plurifamiliars d’ús residencial d’un 
mínim planta baixa més dues plantes pis i amb una antiguitat 
superior als 25 anys, de l’àmbit territorial delimitat pel Pla de 
Barris de Bellavista.

En aquesta convocatòria d’ajuts a la rehabilitació del Pla 
de Barris es van presentar  9 edificis, de les quals 2 no van 
adjuntar la documentació requerida  i, per tant, van quedar-
ne  exclosos. Els edificis objecte de l’actuació es troben als 
carrers Aragó, Girona, Escala, Orient, al Passeig d’Andalusia i 
al carrer de Barcelona.

Les obres de rehabilitació seran específiques per a cada edifici, 
tot i que, en general, l’actuació se centrarà en l’esmena de 
patologies estructurals, la rehabilitació de façanes posteriors, Edificis del carrer d'Aragó i del passeig d'Andalusia  a punt per rehabilitat

patis interiors i mitgeres, l’adequació de les instal·lacions 
comunitàries (aigua, gas, electricitat...), la rehabilitació 
de cobertes i terrasses, la retirada d’elements obsolets 
de fibrociment amb amiant, la millora de les condicions 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques  
l’adequació dels espais comuns de l’edifici (vestíbuls i escala) 
i la millora de l’eficiència energètica.

Des de l’any 2014, un total de 38 edificis s’han beneficiat dels  
ajuts a la rehabilitació de Pla de Barris de Bellavista, amb una 
subvenció global d’1.319.772,28€.
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[ actualitat ]

L’EMM Claudi Arimany comença les 
classes amb millores en les instal·lacions
A l’edifici del Centre de Formació d’Adults de Bellavista s’han 
rehabilitat els tancaments i els revestiments exteriors

Els alumnes de l’Escola Municipal 
de Música Claudi Arimany i del 
Centre de Formació d’Adults 
comencen el curs amb millores 

en els respectius equipaments.

En concret, a l’Escola Municipal 
de Música, l’actuació repercuteix 
directament en  el confort dels alumnes 
i en l’estalvi energètic de la instal·lació. 
Les obres han consistit en el tancament 
amb fusteria d’alumini de l’entrada i 
del passadís de distribució que dóna 
accés a totes les aules de música, que 
estan disposades en forma de claustre 
al voltant del pati. Fins ara, tot aquest 
espai era obert i, per tant, exposat a les 
inclemències meteorològiques. Aquest 
fet afectava clarament als alumnes i als 
professors en l’entrada i sortida de les 
aules, especialment a l’hivern i quan 
plovia. 

L’actuació, que ha tingut un pressupost 
de 138.695,22 euros (IVA inclòs), 
s’ha completat amb el canvi total del 
sostre, amb la instal·lació de planxa 
metàl·lica de zinc i la incorporació 
d’elements d’aïllament tèrmic i 
d’impermeabilització. 

Pel que fa a l’equipament del Centre de Formació 
d’Adults i a la seu social d’APADIS, l’actuació 
aquestes darreres setmanes, s’ha centrat en els 
tancaments i en els revestiments exteriors de 
l’edifici. Amb un pressupost total de 64.404,26 
euros, la intervenció ha consistit en  la col·locació de 
nou sòcol, la reparació de l’arrebossat i el repintat 
en color gris i blanc de la façana; la recol·locació i 
reparació de les teules malmeses de la coberta, i 
la renovació de les canals i baixants de recollida 
d’aigües pluvials.

Finalment, s’han col·locat noves baranes en la part 
posterior de l’edifici i noves lames de protecció solar 
a les finestres. 

Les obres es completaran aquest mes d’octubre amb 
el canvi de les portes d’accés i nova senyalística.

Detalls dels nous tancaments i de l'actuació a la teulada de l'EMM Claudi Arimany

Façana de l'edifici del Centre de Formació d'Adults i d'Apadis
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RECOLLIDES DE RESIDUS EN CONTENIDORS  
   
     2017  2018  2019 

     (fins 31/08/19)

RESTA   86,6% 76,5% 75,1%
MATÈRIA ORGÀNICA 4,7% 12,5% 12,6% 
PAPER i CARTRÓ    2,2%   4,1%   4,5%
ENVASOS LLEUGERS 2,9%   3,5%   3,8%
VIDRE   3,5%   3,5%   4,1%

Recollida sectiva  13,4% 23,5% 24,9%

Les Franqueses cada dia recicla més
Durant el setembre s'ha realitzat la campanya conscienciació i 
informació Aquí no llencem res

Les darreres dades sobre recollida selectiva al municipi 
tornen a confirmar la tendència a l'alça dels hàbits 
de reciclatge dels veïns i veïnes de les Franqueses. Un 
any més, des dels canvis efectuats en el sistema de 

recollida de brossa domèstica, els residus que es dipositen 
als contenidors de rebuig disminueixen i augmenten els que es 
llencen a les àrees de recollida selectiva.

A 31 d'agost de 2019, amb encara 4 mesos per finalitzar l'any, 
la majoria de fracccions de selectiva (orgànica, paper i cartró, 
envasos lleugers i vidre) confirmen la tendència a l'alça tot i 
que no serà fins a finals d'any quan es podrà confirmar si se 
superen les xifres de 2018. Pel que fa al volum global de la 
brossa, tenint en compte els darrers informes recollits, les 
espectatives són similars.

Les dades expressades en el quadre només fan referència 
a les tones de brossa recollides als contenidors, sense tenir 
en compte altres recollides selectives com els contenidors 
de roba, la deixalleria i les deixalleries mòbils, la recollida de 
restes de poda o els voluminosos. La suma d'aquestes restes 
també reciclables ens acosta cada dia més als objectius 
marcats pel 2020.

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental ens 
ajuda a reciclar

Durant 9 dies del mes de setembre, en sortir de l'escola, 
al mercat o passejant pel carrer els veïns i veïnes de les 
Franqueses s'han pogut trobar amb les informadores del 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Es 
tracta de la campanya "Aquí no llencem res" que té com a 
objectiu conscienciar els veïns i veïnes de les Franqueses de 
la importància de la separació de residus abans de dur-los als 
contenidors. 

L'equip d'informadores ambientals s'ha situat en punts 
estratègics i de màxima afluència de veïns i veïnes com escoles, 
centres esportius o el mercat de Bellavista. Les Franqueses 
s'ha marcat com a objectiu, des de l'inici de la campanya 
"Siguem sincers" arribar a reciclar el 60% dels residus del 
municipi al 2020. Aconseguir-ho, a banda dels avantatges 
mediambientals, també transforma el residu en un recurs i 

afavoreix l'economia circular, sistema pel qual els residus 
es reintrodueixen a l'economia transformant-se en nous 
materials o en recursos econòmics . Cada tona que es 
diposita a l'abocador (brossa provinent del contenidor 
de rebuig) té un cost pel municipi; mentre que cada tona 
dipositada en els contenidors de recollida selectiva suposa 
un benefici i, per tant, permet compensar l'augment de preu 
als abocadors, i evitar pujades excessives en el rebut de les 
escombraries.

A més a més, les informadores ambientals també han 
informat sobre els serveis disponibles a la comarca i al 
municipi i repartirà material per a la correcta gestió dels 
residus als domicilis. Paral·lelament, la campanya permetrà 
recollir dades sobre els coneixements i el grau de reciclatge 
a les llars de les Franqueses.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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"Hem comprovat que no tenim el dret a 
decidir però sí que tenim el deure de decidir"
El sociòleg Salvador Cardús parla de l'esperança com a força 
motriu del futur de Catalunya en la conferència de l'11 de Setembre

Com ja és habitual l’11 de 
setembre a les Franqueses 
comença amb les reflexions 
d’alguna personalitat. En aquest 

cas, la Diada Nacional de Catalunya 
es va iniciar amb la conferència “Per 
no perdre l’esperança” del sociòleg 
Salvador Cardús. "Vivim moments de 
dificultats i correm el risc de perdre 
l'esperança a causa de la repressió 
política i de la banalització de la situació, 
normalitzada pel pas del temps" va dir 
el sociòleg, Salvador Cardús, a l'inici de 
la seva intervenció. També va parlar de 
la "revolució dels somriures que s'han 
glaçat" i de com, a través de l'esperança 
es pot revertir aquesta situació. Cardús 
va començar la conferència posant 
sobre la taula diverses dades com que 
8 de cada 10 catalans comparteix la 

voluntat de decidir el seu futur, el futur 
del seu país, tot i que amb sensibilitats 
diverses que van des del manteniment 
de l'autonomisme a la independència, 
passant per la via federal. El sociòleg 
també va afegir que "fins que no 
hi hagi unes veritables condicions 
democràtiques no sabrem quanta gent 
aposta per la independència. No ens 
hem pogut expressar d'una manera 
clara per saber-ho amb certesa". 
Davant això, Cardús proposa no perdre 
l'esperança, ja que aquesta ha de ser "la 
força motriu que ens porti a confiar en el 
futur". "El camí de l'esperança està ple 
de riscos, d'esforç i de tensió" i "ara que 
ja sabem que no tenim el dret a decidir 
però que sí que en tenim el deure (...) 
nosaltres hem de prendre la iniciativa 
per situar-nos allà on volem". 

Després de la conferència, un seguici 
amenitzat per a Cobla Genisenca va 
sortir de l'Ajuntament per enfilar cap 
al monòlit del passeig del Tagamanent 
i fer allà l'ofrena floral. Abans, però, 
les corals Xeremella i el Cor Camins 
van interpretar quatre cançons. 

En acabar la intervenció de les corals 
es va iniciar l'ofrena floral al monòlit 
commemoratiu de l'11 de Setembre. 
Primer van dipositar els rams les 
entitats, els partits polítics i els grups 
municipals i, en acabar, es va fer 
l'ofrena institucional de l'Ajuntament 
de les Franqueses. Les sardanes 
dels Sardanistes Franquesins i 
la Cobla Genisenca van cloure la 
commemoració de la Diada Nacional 
de Catalunya.
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Inici de curs, nous propòsits, nous estudis, noves 
activitats, nova temporada, nous reptes.... Infants i joves 
han viscut el setembre d’una manera especialment 
intensa.  A les Franqueses,  el curs escolar 2019/20 s’ha 

iniciat amb normalitat, millores en les instal·lacions i amb 
un total de 3.434 alumnes.

 Ha estat un mes especialment important per als 160 
infants que començaven curs a les escoles bressols 
municipals i per als 173 nens i nenes que s’estrenaven 
a P3, que han començat amb curiositat, il·lusió i també 
amb ganes de jugar aquesta nova etapa. Són moltes les 
escoles que fan una adaptació gradual en aquest inici de 
curs per a aquests infants, començant per grups petits i 
amb l’acompanyament de pares i mares. 

També ha estat especial per als 241 alumnes de les 
Franqueses que han iniciat primer curs d’ESO, en alguns 
casos també amb el suport de companys de cursos 
superiors, que els han informat de tots els detalls del seu 
centre.

Paral·lelament, també s’han iniciat les activitats als 
Casals Infantils Municipals, als Centres Municipals de 
Joves i a l’Espai Zero.

Els Casals infantils municipals, adreçats a infants 
de 3 a 12 anys, són serveis educatius que fomenten 
l’aprenentatge, la convivència en grup, el respecte, la 
tolerància,... mitjançant activitats al mateix centre, però 
també amb sortides, convivències, tallers de natura....  
que permeten promocionar des d’hàbits bàsics fins 
habilitats motrius i manuals. El casal, que es duu a terme 
en dues ubicacions, al Centre Cultural de Can Ganduxer  i 
al Centre Cultural de Bellavista, també ofereix el servei 
de recollida a escoles i funciona de les 16.30 a les 18.30 h.

[ actualitat ]

Nous propòsits, noves activitats i nous 
reptes per al curs 2019/2020
El curs escolar s’inicia amb 3.434 alumnes i amb moltes activitats als 
Casals Infantils municipals, al Centre Municipals de Joves i a l’Espai Zero

El Centre Cultural de Bellavista i el Centre Cultural de 
Can Ganduxer també són les seus del Centre Municipal 
de Joves,  adreçat a nois i noies a partir dels 12 anys. Es 
tracta d’espais on els joves poden aprendre dinàmiques 
de grup, conèixer el seu entorn, adquirir valors, participar 
en tallers, jocs, sortides, festes populars, però que també 
són llocs ideals on es poden fer treballs en grup, deures, 
estudiar...

Aquest mes d’octubre, el Centre Municipal de Joves 
proposa diverses jornades de portes obertes, en les quals 
es podran veure les activitats que s’hi duen a terme.

El dilluns, 7 d’octubre, al Centre Cultural de Bellavista, i 
el dimarts  8 d’octubre al Centre Cultural de Can Ganduxer  
de les 17.30 a les 20.30 h, hi haurà berenar, música en 
viu i d’altres activitats; mentre que el dia 9 i 10 d’octubre, 
respectivament es podran conèixer totes les activitats que 
es proposen.

Per últim, l’Espai Zero, ubicat al Centre Cultural de 
Bellavista,  és un servei adreçat a joves a partir de 12 anys,  
on a més de poder trobar informació i assessorament 
en temes d’ensenyament, viatges, feina, concursos, 
concerts... poden gaudir d’un espai de trobada on poden 
consultar llibres, revistes, tenen  jocs  i equips informàtics 
a disposició a la seva disposició i poden participar i 
col·laborar en les activitats i tallers que s’hi realitzen.

Des de l’Espai Zero també s’han organitzat portes obertes 
per donar a conèixer totes les propostes d’aquesta 
temporada, amb dues sessions. La primera serà el dijous, 
17 d’octubre, i estarà adreçada a joves amb edats de 12 
a 17 anys. De 17.30 h a 20 h, hi haurà taller de creps, 
de broquetes i l’activitat ciberespies. El divendres, 18 
d’octubre,  adreçat a joves de 17 a 30 anys, i haurà visita 
a l’Espai Zero (20.30 h) i Nit d’humor, a càrrec de Miguel 
Ángel Marín, a la cafeteria de l’Espai Zero (21 h).
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Recursos educatius per a les famílies 
des del primer dia
Nou cicle de xerrades del Projecte Fem Camí en l'Educació en Família

L'adaptació dels més petits a l'escola bressol és el tema 
que obre enguany el cicle de xerrades del Projecte Fem 
Camí en l'Educació en família. D'aquesta manera, no 
només els nens i els joves inicien el curs escolar, sinó 

que també ho fan els pares i mares que podran aprofitar tots 
els recursos que els faciliten des d'aquesta iniciativa. Un 
projecte amb propostes per a famílies amb fills i filles des de 
0 anys fins a l'adolescència.

Dilluns, 21 d'octubre, a les 15.30 h, la psicòloga Carol Ribot 
parlarà de "L'adaptació", a l'Escola Bressol Municipal Tres 
Bessones. Aquesta primera xerrada del cicle està dirigida 
a famílies amb infants de 0 a 3 anys i ajuda a complementar 
l'aposta que aquests centres de primera etapa d'educació 
infantil fan, des de ja fa uns anys, per donar suport i 
acompanyar a les famílies en l'educació i en el creixement 
dels més petit. 

L'EBM Tres Bessones compta, des de fa dos cursos, amb 
un espai de xerrades per compartir reflexions i ampliar 
coneixements sobre educació i criança que permet 
estrènyer la relació entre educadors i famílies i, per 
tant, millorar l'entorn educatiu dels infants. L'intercanvi 
d'experiències i la reflexió col·lectiva esdevenen eines 
que permeten millorar la tasca educativa i desenvolupar 
estratègies que contribueixin a un desenvolupament 
integral dels nens i les nenes en els aspectes físic, 
emocional, afectiu, social i escolar. És per això que, 
enguany, com a novetat, l’escola de mares i pares de 
l’EBM Tres Bessones s’incorpora al Projecte Fem Camí en 
l’Educació en Família, de manera que el programa engegat 

Els dies 26 i 27 d'octubre, les Franqueses celebrarà la 3a 
Jornada de Salut, Alimentació i Exercici Físic a l’Espai 
Can Prat. Aquesta jornada pretèn acostar als ciutadans 

coneixements útils i pràctics de la mà d'especialistes. 
Enguany, els aliments centraran la part central de la jornada i 
en una sessió de tallers es tractaran temes com l'alimentació 
vegetariana, l'etiquetatge dels aliments, la intolerància a la 
lactosa o la seguretat alimentària  en la manipulació dels 
aliments a la cuina. La jornada, però, obre el ventall per a la 
participació de tothom i, per això, també s'hi inclouen activitats 
per als més joves i propostes esportives.

Nova edició de la Jornada de Salut, Alimentació i Exercici Físic

pel Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut abasta tots els nivells educatius.

L'oferta de xerrades del Projecte Fem Camí en l'Educació en 
Família s'ha programat,però, per arribar a totes les famílies amb 
infants i adolescents en edat escolar. Les xerrades i els tallers 
estan pensats en funció dels interessos, preocupacions i inquietuds 
de les famílies, i organitzats amb diferents professionals, que 
ofereixen estratègies i idees per poder millorar la tasca educativa 
tant en l’àmbit familiar com en l’escolar i social.

Per participar en el cicle de xerrades caldrà inscripció prèvia i 
algunes també comptaran amb servei d'acollida. Les dades per a 
les inscripcions es publicaran prèviament al web i a l'agenda del 
butlletí municipals.

L'activitat començarà dissabte, 26 d'octubre, amb dos escenaris 
paral·lels. D'una banda, en els espais de la Biblioteca de Can 
Prat es faran les xerrades i els quatre tallers programats sobre 
nutrició.

D'una altra banda, la jornada proposa fer esport i salut dissabte 
al matí al poliesportiu de l'Espai Can Prat amb un circuit olímpic 
per ser campió de la salut dirigit a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys.
Diumenge, 27 d'octubre, al matí, arriba el moment de fer esport 
amb una caminada popular de marxa nòrdica pel Parc del Falgar 
i la Verneda.

A partir del 14 d'octubre trobareu el formulari d'inscripció als 
tallers del dia 26 al web municipal, www.lesfranqueses.cat. En 
la secció d'agenda d'aquest butlletí hi trobareu la programació 
detallada.

CICLES DE XERRADES

• L’adaptació a les Escoles Bressol   Octubre 2019*
• Transicions a la primera infància Novembre 2019
• Els contes de 0 a 3 anys   Desembre 2019
• Acompanyar els adolescents en la 
 presa de decisions  Febrer 2020
• Cuina saludable   Març 2020 
• Com educar positivament  Maig 2020

* Trobareu la informació i les dades per a la inscripció 
a l'apartat d'agenda d'aquest butlletí.
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[ les Franqueses en imatges ]
Festa Major de Llerona
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Festa Major de Corró d'Avall
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[ les Franqueses en imatges ]
Festa Major de Corró d'Amunt
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Una setmana d'activitat constata la 
vitalitat de la gent gran de Bellavista
Els usuaris i socis del Casal de la Gent Gran i Centre Social de 
Bellavista participen en una vintena d'activitats

Ha estat una setmana sencera (del 9 al 15 de setembre) de tornejos, d'exhibicions, d'actuacions, de concursos i molt 
més. Una setmana on els usuaris del Casal de la Gent Gran i Centre Social de Bellavista han pogut participar en moltes 
activitats, una mostra de tot el que es realitza en aquest equipament durant el curs. 

La Setmana Cultural de la Gent Gran de Bellavista dóna, cada any, el tret de sortida a totes les activitats que se celebren 
de setembre a juny i ho fa amb una mostra dels tallers i propostes que els usuaris trobaran al casal. Durant 7 dies s'han pogut 
veure tornejos de petanca, dòmino i parxis; exhibicions de sardanes, taitxí, balls en línia, treballs manuals; propostes de teatre 
i música; dinars populars i, l'esperat concurs de truites.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Victor Ochen, convidat a les Jornades 
d’Esport i Cooperació ‘Goals for Africa’
Les Franqueses serà seu de diverses activitats, conferències i 
presentacions per donar a conèixer projectes d'esport i  solidaritat

Victor Ochen, director de l’African Youth Initiative 
Network (Ayinet), ambaixador dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides 
i conseller d’ACNUR, serà el convidat d’honor de 

les Jornades d’Esport i Cooperació ‘Goals for Africa’, del 
7 a l’11 d’octubre, organitzades per l’AE Ramassà amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de les Franqueses

Al llarg d’aquestes dies, l’activista Victor Ochen, participarà 
en diverses activitats, conferències i presentacions 
relacionades amb la cooperació i el desenvolupament i  la 
seva vinculació amb l’esport. En concret, prendrà part en la 
taula rodona, amb el títol: ‘Esport i Cooperació, de la mà per 
a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
de Nacions Unides’, que tindrà lloc el  7 d’octubre, a 
les 20 h, a l’Auditori de Can Ribas. 

Les jornades s’iniciaran, però, a les 17.30 h, al mateix 
equipament, amb tot un seguit de xerrades i presentacions 
de projectes i iniciatives que vehiculen l’esport i la solidaritat.

D’entre els participants a les Jornades d’Esport i Cooperació 
‘Goals for Africa’, hi ha confirmada la participació de Gerard 
Figueras, secretari general d’Esports de la Generalitat de 
Catalunya;  Manel Vila, director general de Cooperació de 
la Generalitat de Catalunya; Patricia Campos, presidenta 
de Goals for Freedom; Chema Lamirán, màrqueting i 
comunicació de Goals for Freedom; Ben Miller, partnerships 
& communication a Common Goal – Streetfootballworld; 
Sergi Mingote, esportista d’alt rendiment / ambaixador 
de la candidatura olímpica Pirineus – Barcelona 2030 i 
president d’Onat Foundation; Natàlia Anguera, directora 
del Comitè Català d’Acnur /UNHCR; Adriana Orbea, gestora 

El Complex Esportiu Municipal (CEM) ha renovat 
completament els  410 metres quadrats de la sala de 
fitnes, una actuació integral que ha inclòs des de la 

col·locació de paviment fins a l’adquisició de nova maquinària 
i de material d’entrenament i de tonificació.
L’equipament compta ara, també, amb una nova zona de 
treball funcional i en suspensió, amb material específic, 
orientat tant a la realització d’entrenaments en petits grups 
de persones mitjançant circuits, com per a entrenaments 
personals i/o d’ús lliure. 

El Complex Esportiu Municipal 
renova la sala de fitnes

de projectes d Fundació LaLiga; Vicente Javaloyes, doctor 
en dret i professor d’INEFC; Maria Zapata, vocal del comitè 
català i vocal de la Junta d’Unicef; Marc Larripa, mànager 
de l’Àrea Social i Cooperació Internacional de l’AE Ramassà, 
i Jordi Grivé, coordinador general de l’AE Ramassà. També 
hi  haurà representació municipal, amb l’alcalde Francesc 
Colomé; la regidora d’Esports, Montse Vila, i el gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Pep Campaña.

Altres de les activitats incloses i que es realitzaran a les 
Franqueses són el ‘Torneig per la pau’, amb infants dels 
clubs esportius de futbol del municipi, i la visita de Víctor 
Ochen a centres educatius per tal de donar a conèixer de 
quina manera l’esport pot ajudar en el desenvolupament 
dels pobles. 

Més informació al web municipal ,www.lesfranqueses.cat.

Víctor Ochen, ambaixador de les Nacions Unides

Pel que fa a la maquinària de treball cardiovascular, s’han 
instal·lat un total d’11 cintes de córrer, 8 el·líptiques, 5 
bicicletes estàtiques verticals i 3 d’horitzontals, 2 escales 
mecàniques, una bicicleta combinada d’exercicis amb braços 
i 2 de rems. També s’ha renovat totalment  el material per al 
treball de musculatura específica i de tonificació. 
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Espectacles Infantils i Familiars, Humor&Co i concerts
[ espectacles ]

Espectacle de titelles

Ds. 26 d'octubre
18 h Casal Cultural de Corró 
d'Avall Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys

EL RÀPID (UN SABATER 
SENSE FOLLETS). 
Companyia B. Un sabater 
carregat de romanços explica 
històries que si no són men-
tida deuen ser veritat. Fa un 
temps un ogre li va encarregar 
unes botes de set llegües i 
per si no en tingués prou rep tres comandes que l’acaben 
d’estabornir!

Text i direcció: Jordi Palet
Interpretació i manipulació: Pep Boada i Núria Olivé

El millor cabaret contemporani 
cosmopolita, made in Catalunya!

Ds. 5 d'octubre
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 95 minuts
Preu: 14 i 11* euros
Recomanat a partir de 16 anys

#DPUTUCOOL. The Chanclettes. 
The Chanclettes celebren el 
seus 20 anys de carrera amb un 
nou espectacle, el seu xou més 
esbojarrat i compromès. Un retrat 
hilarant de la societat que ens 
envolta i de temes socials polítics d’actualitat, amb els seus 
famosos TúrmixPlayback’s, ball, paròdies i humor irreverent.

Autors: Josep Ma. Portavella i Josep Coll - Direcció: Josep 
Ma. Portavella - Interpretació: Josep Ma. Portavella, Josep 
Coll i Xavier Palomino - Hostesses: Caroline & la Mega 
Pubilla.

Humor, desamor i boleros 
amb piano bar

Dv. 18 d'octubre
21 h Casal Cultural de Corró 
d'Avall
Durada: 95 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros
Recomanat a partir de 12 anys

DOS MACHOS VERDES FRITOS. La Bacanal. 
Dos homes, farts que la vida els tracti malament i, sobretot, 
el sexe contrari, decideixen exposar els seus sentiments més 
íntims en veu alta, sense embuts ni cap mena de pudor. Un 
espectacle que oscil·la entre el teatre, el vodevil, el recital 
musical i la comicitat més absurda i surrealista.

Autoria, direcció i interpretació: Òscar Machancoses i David 
Verdaguer.

ENTRADES. Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars + Cicle Humor & Co.+ Ivette Nadal i Caïm Riba +  Maravella

Venda d'entrades (*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys)
• Anticipada, a partir del 20 de setembre, a les taquilles del Teatre Auditori de Bellavista, 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.

Espectacle de màgia 

Ds. 12 d'octubre
18 h Teatre Auditori 
de Bellavista

Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir 
de 6 anys

TXEMA. THE POSTMAN. Txema Màgic. Un nou estil de màgia 
molt personal, comunicatiu i elegant amb projecció interna-
cional. Un mag del segle XXI que ens porta la seva passió per 
l’il·lusionisme que sent des de petit.

Idea, direcció i interpretació: Txema Muñoz
Codirecció: Mario Andrés Gómez, JAM i Mai Rojas

Espectacles 
Infantils i Familiars

Espectacles 
Humor & Co
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1 dimarts
Espai Zero. Jocs de taula
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

3 dijous
Taller per fer el teu porta espelmes 
17.30-19 h Al gimnàs de l’Escola Bellavista Joan 
Camps 
Inscripcions a lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com 
Org. ENEI

Espai Zero. Tarda de Pop Corn
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espais de lectura. ‘Èdip Rei’ de Sòfocles, a 
càrrec de Paco Carbajo, professor de Llatí, Grec i 
Cultura Clàssica 
18 h Biblioteca Municipal CCB 
Org. Biblioteca Municipal 

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

4 divendres
Setmana Cultural del Casal de la Gent Gran de 
les Franqueses
Dinar de germanor
14 h Casal de la Gent Gran de les Franqueses
Org. Associació de la Gent Gran de les 
Franqueses

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

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

5 dissabte
Trobada de mini handbol + Jornada de formació 
d’àrbitres del CEVO 
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 
d’Avall 
Amb la col·lab. CEVO

Excursió: Corró d’Avall, Llerona
9-17 h Sortida des del Centre Cultural de 
Bellavista i Centre Cultural de Can Ganduxer
Inscripció oberta. Preu 5 euros inscrits / 7 euros 
no inscrits
Més informació al 938 405 781
Org. Centre Municipal de Joves

Excursió: El Falgar
9-17 h Sortida des del Centre Cultural de 
Bellavista i Centre Cultural de Can Ganduxer
Inscripció oberta. Preu 5 euros inscrits / 7 euros 
no inscrits
Més informació al 938 405 781
Org. Casals Infantils Municipals

Xocolatada solidària 
10-14 h Plaça de l’Espolsada
Org. Manà.

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

6 diumenge
Missa i dinar comunitari
11 h Església de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista i locals parroquials
Missa i dinar comunitari amb música i passi del 
documental “Sant Francesc d’Assís a Bellavista. 
Una parròquia al servei del barri!”
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista

Festa d’Homenatge a la Vellesa. Missa cantada
12 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt
Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt.

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

7 dilluns
Jornades d’esports i cooperació ‘Goals for 
Africa’ 
Del 7 a l’11 d’octubre
Més informació a la pàgina 16 d’aquest butlletí
Org. AE Ramassà 

Portes obertes Centres Municipals de Joves
17.30-20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Berenar, música en viu i molt més!
Més informació a centredejoves@lesfranqueses.
cat o al 938 405 781

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

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

Portes obertes Centres Municipals de Joves
17.30-20.30 h Centre Cultural de Can Ganduxer
Berenar, música en viu i molt més!
Més informació al 938 404 967  o a 
centredejoves@lesfranqueses.cat

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

9 dimecres
Setmana Cultural del Casal de la Gent Gran de 
les Franqueses
Dinar de socis
14 h Platja d’Aro 
Org. Associació de la Gent Gran de les 
Franqueses

Portes obertes Centres Municipals de Joves
17.30-20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Vine a descobrir les nostres activitats
Més informació a centredejoves@lesfranqueses.
cat o al 938 405 781
................................................................................

10 dijous
Espai Zero. Crea el teu clauer
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Portes obertes Centres Municipals de Joves
17.30-20.30 h Centre Cultural de Can Ganduxer
Vine a descobrir les nostres activitats
Més informació a 938 404 967 
centredejoves@lesfranqueses.cat 

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

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

[ agenda ]

Assistència als cementiris per als preparatius de Tots Sants, de 10 a 14 h
Cementiri de Corró d’Amunt: Dilluns, 28 d’octubre 
Cementiri de Marata:  Dimarts, 29 d’octubre
Cementiri de Corró d’Avall: Dimecres, 30 d’octubre 
     Dijous, 31 d’octubre
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"Per l’octubre, del foc 
ni massa lluny ni massa a prop"

12 dissabte
XII Torneig Joan Bufí – 60è Aniversari AEHLF 
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 
d’Avall 
Org. AEHLF

Homenatge a la nostra Gent Gran
9 h Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista
Inscripcions a partir del 23 de setembre a 
l’oficina de l’Associació al Casal d’Avis i Centre 
Social de Bellavista, de dl a dv de 17 a 20 h  
(Majors de 65 anys)
Org. Associació de Veïns de Bellavista

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

16 dimecres
Sortida cultural al Santuari de la Mare de Déu 
de Montserrat i Montferri i la Catedral del vi de 
Nulles 
Tot el dia
Per a majors de 65 anys. Inscripcions al SAC de 
l’Ajuntament del 2 al 4 d’octubre
Org. Àrea de Gent Gran

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

17 dijous
Xerrada primers auxilis, a càrrec de Jose 
Herrero
17.30-19 h Al gimnàs de l’Escola Bellavista Joan 
Camps 
Ins. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Org. ENEI

Espai Zero. Portes obertes
Centre Cultural de Bellavista
Taller de creps, broquetes i ciberespies a càrrec 
d’Explorium
17.30-20 h Centre Cultural de Bellavista
Per a joves de entre 12 i 17 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

18 divendres
Espai Zero. Portes obertes
Centre Cultural de Bellavista
20.30 h Visita a l’Espai Zero
21 h Nit d’humor a la cafeteria de l’Espai Zero a 
càrrec de Miguel Àngel Marín
Per a joves de entre 18 i 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

19 dissabte
Assemblea General 2019 AV Sant 
Mamet de Corró d’Amunt
17 h Antigues Escoles de Corró 
d'Amunt
Assemblea General de socis i 
aperitiu posterior
Org. AV Sant Mamet de Corró 
d’Amunt

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

20 diumenge
Sortida de natura. Senderisme 
Roca Centella des de Valcàrquera 
8 h Sortida des de la plaça de Can 
Ganduxer
Org. Associació Cívica i Cultural de 
Corró d’Avall

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

21 dilluns
Ple municipal extraordinari
12 h Sala de plens de l'Ajuntament

Projecte ‘Fem camí en l’educació 
en família’
Adreçat a famílies amb fills/es de 
0 a 3 anys
Xerrada. “L’adaptació”, a càrrec de 
Carol Ribot, psicòloga 
15.30 h EBM Les Tres Bessones
Més informació a la pàgina 11 
d’aquest butlletí 
Inscripcions del 7 al 18 d’octubre 
a escolabressol.3bessones@
lesfranqueses.cat o al  938 498 483

Xerrada. Com actuar davant un conflicte amb el 
meu fill
A càrrec del Centre de Psicopedagogia L’Espai de 
les Franqueses
17.30-19 h A la biblioteca de l’Escola Joan 
Sanpera
Inscripcions a ampajoansanpera@gmail.com
Org. AFA Escola Joan Sanpera amb la col·lab. 
PMCEIJ

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

22 dimarts
Espai Zero. Preparem les Golfes
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

24 dijous
Hora del conte. Inici de temporada!
‘La Mentida’, a càrrec de Núria Alonso
17.30 h Biblioteca Municipal del CCB
Org. Biblioteca Municipal

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

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

25 divendres
Festa de les Golfes. Festa d’inici de curs
19-22 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació al 938 405 781
Org. Centre Municipal de Joves
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[ agenda ]

26 dissabte
III JORNADA SOBRE SALUT, ALIMENTACIÓ I 
EXERCICI FÍSIC 
Sala de conferències biblioteca Can Prat. 
Activitats obertes a tothom 
Cal inscripció prèvia als tallers al correu 
electrònic salutpublica@lesfranqueses.cat o al 
938 616 360
9.30 h Benvinguda i presentació de la jornada 
9.45 h Sessió inaugural ‘Petits canvis per menjar 
millor’, a càrrec de Maria Manera Bassols, 
Dietista-Nutricionista,  Agència de Salut Pública 
de Catalunya
10.30 h Inici dels tallers:

1.“L’alimentació vegetariana”, a càrrec de Marta 
Anguera, Dietista-Nutricionista  
2. “Com interpretar l’etiquetatge dels 
aliments?”, a càrrec de Cèlia Puig, Dietista – 
Nutricionista Hospital General de Granollers
3. “Seguretat alimentària  a les nostres cuines. 
Congelats”, a càrrec de Maria Elhombre, 
professora de l’escola d’hostaleria d’Osona
4.  “Intoleràncies a la lactosa”, a càrrec d’Oriol 
Sans, president fundador ADILAC, Associació 
Intolerants a la Lactosa

11.45 h Descans – cafè
12.15 h Posada en comú de les conclusions dels 
tallers, a càrrec d’Esteve Llargués, director del 
Servei de Medicina Interna i Especialitats de 

l’Hospital de Granollers
12.30 h Sessió de cloenda

“Fem esport, fem salut”
Sala poliesportiva Espai Can Prat
Activitats dirigides a nens i nenes de 
3 a 12 anys 
10-13 h Sigues un campió olímpic de 
la salut!!
Circuit olímpic, taller d’esmorzar 
saludable, per tenir energia i força, 
ara a jugar: Bàdminton, hoquei, 
bàsquet i bàsquet Frisbee, rocòdrom 
(a partir de 6 anys) i inflable

Cicle Musical Encicla’t. ‘Furiant 
Kamerkoor’, Steve De Veirman, 
director
19 h Església de Santa Maria de 
Llerona
Cor de Cambra de Granollers, Josep 
Vila Jover, director
Org. Associació d’Intercanvis Socials 
i Culturals amb la col·lab. Parròquia 
de Santa Maria de Llerona

Teatre. ‘Tres ratolins cecs’, basada 
en l’obra teatral ‘La Ratera’, 
d’Agatha Christie
19 h Teatre Auditori de Bellavista 
Org. Grup de Teatre d’adults de 
l’escola de Teatre de les Franqueses 
del Vallès

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

27 diumenge
III JORNADA SOBRE SALUT, ALIMENTACIÓ I 
EXERCICI FÍSIC 
Caminada popular – marxa nòrdica pel parc del 
Falgar i la Verneda
Punt de trobada a l’entrada del parc del Falgar
9.15 h Escalfament i instruccions sobre els 
bastons de marxa nòrdica
9.30 h Inici de la caminada amb sessió 
d’escalfament i instruccions per a la utilització 
dels pals de la marxa nòrdica
10.45 h Finalització amb una sessió d’estiraments
11 h Esmorzar saludable

50è Aniversari de l’Esplai de Llerona. Eucaristia 
13.30 h Església de Santa Maria de Llerona
Més informació a www.esglesiallerona.cat
Org. Parròquia de Santa Maria de Llerona

50è Aniversari de l’Esplai de Llerona. Animació 
infantil
A càrrec de ‘El petit tramvia’
17 h Pista poliesportiva del Casal de Llerona
Més informació a www.esglesiallerona.cat
Org. Parròquia de Santa Maria de Llerona 

29 dimarts
Espai Zero. Preparem Halloween
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Asociación Gente del Barrio de Bellavista

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

31 dijous
Espai Zero. Halloween, taller de cuina de por
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Castanyada al Casal Parroquial de Llerona
19.30 h Casal Parroquial de Llerona
Castanyes i moniatos per a tothom, taller infantil 
de tardor, servei d’entrepans i beguda i vetllada 
musical
Més informació a www.esglesiallerona.cat 
Org. Grup de Muntanya de Santa Maria de 
Llerona, Festes Laurona i Nou Casal

Castanyada Corró d’Amunt
Antigues Escoles de Corró d’Amunt 
21 h Sopar
23 h Espectacle d’animació 
Preu a consultar, més informació al 678 591 498 o 
al 678 313 534
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

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

ACTIVITATS I 
CURSOS
CURSOS A DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

• Dinamització d'activitats en el lleure infantil i 
juvenil (monitor de lleure)
Del 7 d'octubre al 18  de novembre, de dilluns a 
divendres de 9.15 a 14.15 h 
• Iniciació a l'anglès
Del 16 d'octubre al 20 de desembre, els dimecres 
i els divendres de 9.30 a 11 h
• Continuació a l'anglès
Del 15 d'octubre al 19 de desembre, els dimarts i 
els dijous de 9.30 a 11 h
• Castellà per a nouvinguts
Del 21 d'octubre al 16 de desembre, els dilluns de  
9.30 a 11.30 h
Inscripcions i informació a Can Ribas-Centre de 
Recursos Agraris, de dilluns a divendres de 8.30 
a 14 h. dinamitzacio@lesfranqueses.cat
 938 443 040 
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CURS DE SARDANES

• Activitat gratuïta de tres nivells: principiants, 
manteniment i repartiment.
Dv, 4, 11, 18 i 25 d’octubre, de 17.15 a 18.30 h 
Centre Cultural de Bellavista
• Sardanes per a Jubilats
Dm, 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre, de 17.15 a 18.30 h 
Casal de la Gent Gran de Corró d’Avall
Es precisa el carnet d’usuari dels Casals de la 
Gent Gran
Org. Sardanistes Franquesins

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES

Servei educatiu en el lleure adreçat a joves a 
partir de 12 anys
Sala d’estudi (a partir de les 17.30 h). Un espai 
on els joves poden fer treballs en grup, deures, 
estudiar...
Activitats del centre, de 18.30 a 20.30 h, tallers, 
jocs, sortides, festes populars, etc.
De dl a dv al Centre Cultural de Bellavista 
(938 405 781) i a la Nau del Centre Cultural Can 

"El bolet i el moixernó 
de l’octubre és el millor"

Ganduxer (938 404 967)
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Centre Municipal de Joves

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI i 
DISSABTES

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

ACTIVITATS ENEI

• Espai familiar d’anglès en família. 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 17.30 a 18.20 h, Centre Cultural de 
Bellavista
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts

• Ioga amb nadons. Un espai on podràs gaudir de 
la pràctica del ioga amb el teu nadó fins a 1 any
Dc de 10.15 a 11.30 h, Centre Cultural de 
Bellavista
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts
• Ioga per a embarassades. Dirigit a dones 
que volen viure el seu embaràs d’una manera 
conscient
Cal inscripció prèvia
Dc de 17 a 18.30 h, Centre Cultural de Bellavista
• Biodansa en família. Les famílies participen 
d’aquest aprenentatge, reforçant els vincles 
afectius i facilitant noves formes de relacionar-se 
biodansant
Dv, 11 i 25 d’octubre de 17.30 a 18.30 h, Centre 
Cultural de Bellavista

Cal inscripció prèvia. Grups reduïts 
Informació i inscripcions a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. ENEI

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

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

CURSOS DE LA CÍVICA

• Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre cos 
mitjançant l’exercici i es centra en la postura dels 
nostres músculs per mantenir l’equilibri
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 
amb ganes de cantar i compartir música
Dj de 21.20 a 23.30 h
A la Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: info@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
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[ grups polítics ]

Francesc Colomé
President del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)

Amb la Diada de Catalunya commemorem que l'11 de setembre de 1714, durant la Guerra de Successió Espanyola, Barcelona 
va caure en mans de les tropes borbòniques, abolint-se les institucions catalanes, l'any 1716, amb la promulgació del Decret de 
Nova Planta.
No podem oblidar que el dia 11 de setembre és la festa nacional de tots els catalans i catalanes, i així ho va declarar El 
Parlament de Catalunya l'any 1980. Pretendre fer-ne de la Diada una festa exclusiva de l'independentisme exclou la realitat 
del conjunt de la societat catalana, una societat diversa i plural. En aquest sentit, des del grup municipal socialista hem volgut 
reivindicar la celebració d'una Diada respectuosa i representativa de tots els veïns i veïnes de Les Franqueses, i per aquest 
motiu vam assistir al tradicional acte institucional de l'ofrena floral al monòlit del passeig del Tagamanent, però els 5 regidors 
del PSC Franqueses no van estar presents a la conferència que es va dur a terme a la Sala de Plens de l'Ajuntament donat que 
el tarannà de la mateixa excloïa a una bona part de franquesins i franquesines.
El PSC de Les Franqueses governa per a totes les persones, sense cap mena d'exclusió ni preferència, la pluralitat dels nostres 
cinc pobles fa de Les Franqueses un municipi singular on el respecte a totes les maneres de pensar i la promoció d'actes 
on tothom tingui cabuda són essencials per una bona convivència i entesa. Aquest és el nostre compromís i en aquest camí 
treballem i continuarem treballant.

Per un finançament local just. Els Ajuntaments som l’administració pública més propera a la ciutadania, i una de les 
administracions més afectades per la crisis econòmica dels darrers anys, que s’ha vist agreujada pels canvis polítics i normatius 
que han afectat a la capacitat dels ens locals de donar resposta a les necessitats dels ciutadans de cada poble i ciutat de 
Catalunya. La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei d’Estabilitat Pressupostària i de 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) són normes que vulneren l’autonomia local (reconeguda per la Constitució Espanyola i per 
la Carta Europea de l’Autonomia Local), incidint en l’exercici de les competències que tenim atribuïdes els ens locals, reduint 
la capacitat de gestió dels nostres recursos i limitant molt la possibilitat d'invertir el superàvit pressupostari en polítiques en 
benefici del municipi i dels seus habitants. Es per això que demanem Primer.- la derogació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) en tots aquells aspectes que limiten l’autonomia dels ens 
locals, Segon.- la flexibilització de l’aplicació als ens locals de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), i Tercer.- la flexibilització de l’aplicació de la regla de la despesa, Quart.- l’ampliació dels 
supòsits en què es poden dur a terme inversions financerament sostenibles, i Cinquè.- l’eliminació de l’obligatorietat d’elaborar 
el pla econòmic-financer, com a instruments que limiten la capacitat dels ens locals de gestionar els seus recursos i que 
vulneren el principi d’autonomia local. 

Ja som a la tardor. S’han acabat les cinc festes majors. Com sempre, plenes de persones que han treballat per fer-les grans. Si segueixen 
a les xarxes socials alguns regidors del govern municipal, hauran vist molts publireportatges dels actes. Lamentablement, sovint hi 
feien aparicions fugaces, només per sortir a la foto. Si això ho fa un conegut, podem pensar que és un “fantasma”. Si ho fan persones que 
decideixen el nostre futur, podem plantejar si és legítim o una forma d’engany al poble al qual haurien de servir. 
Ja som a la tardor. Dels arbres cauen les fulles, i del tribunal suprem espanyol  la sentència del Procés. La sentència per la Dolors, la 
Carme, l’Oriol, els Jordis i la resta de presos polítics. M’agradaria equivocar-me, però vaticino que cap de les dues coses farà reflexionar 
cinc segons al govern de conveniències de les Franqueses. Com no ho va fer l’aplicació del 155 ni les repetides manifestacions de 
dirigents socialistes lloant la unitat de l’estat i negat el nostre dret a l’autodeterminació.
Ja som a la tardor. Han passat més de quatre mesos des de les eleccions. I el govern els ha aprofitat per no fer res. La meteòrica 
comunió d’interessos entre regidors de JxCat i Psc va fer que els que repetien cobressin el mes de juny sencer; com si no hi hagués 
hagut cap interval de temps entre l’antic i el nou govern. Dit això, no s’ha posat fil a la agulla a cap de les seves “prioritats” electorals, 
ni Patronats ni Consells s’han reunit, i l’edifici de Can Prat, que abans de les eleccions “ja ho tenia tot a punt”, segueix tancat i buit. És 
legítim o una forma d’engany al poble al qual haurien de servir?

Grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés [PSC-CP]

Àngel Profitós
Regidor del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Àngel Profitós
Regidor del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

Amador Doncel 
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

Acaba el verano y empieza un nuevo curso. En Cs no nos gustaría que ningún niño se quedase sin plaza en las Escuelas de 
Educación Infantil; nosotros apostamos por la gratuidad en la escolarización de 0 a 3 años por lo importante de esta etapa en el 
desarrollo congnitivo del niño y porque creemos que es fundamental para la conciliación familiar.
También nos gustaría que los niños y adolescentes pudieran ir en bicicleta al colegio e instituto con todas las garantías. Por 
eso, apostamos  por que les Franqueses tenga una red de carriles bici que conecten los 5 pueblos y den acceso a los centros 
educativos garantizando una movilidad segura y limpia.
Porque nos preocupa la contaminación, trabajaremos, también, para que el uso del coche y moto eléctricos se vaya 
normalizando en el municipio con propuestas como bonificaciones en impuestos municipales y la colocación de puntos de 
recarga rápida y gratutita por todo el municipio. Para que les Franqueses sea un municipio cada vez más sostenible y amable, 
menos contaminante en beneficio de la convivencia urbana.

Ara fa tres mesos que vam entrar a l‘ajuntament i malgrat la nostra inexperiència i la lentitud de les vies administratives, hem 
començat a trobar algunes perles que denoten deixadesa en la gestió i fan perdre milers d’euros dels diners de tots. No podem 
atribuir-ne tota la responsabilitat a l’actual govern, perquè hi ha casos que són conseqüència de la mala gestió de governs 
anteriors (dels mateixos partits polítics, això sí), però tampoc hem percebut cap voluntat de fer una gestió més rigorosa ni de dir 
les coses pel seu nom. 
En el ple de juliol, amb els vots de l’equip de govern, es van aprovar unes modificacions en el pressupost que considerem 
irresponsables: es comprometien unes despeses a compte de deutes pendents que només es cobraran en part. Una d’aquestes 
modificacions, segons l’ordre del dia del ple, es destinava a “Remodelació zona esportiva Corró d’Amunt”, quan en realitat era 
perquè, per sentència judicial, s’havien hagut de pagar 82.000 euros a la Parròquia de Sant Mamet en concepte d'interessos per 
unes expropiacions del 2001. Una altra modificació havia de cobrir l’augment de despesa pels sous dels regidors. 
Durant el mes d’agost (no volem malpensar) es van exposar al públic els comptes del 2018, amb algunes irregularitats, com ara 
la manca d’un registre de convenis, obligatori per llei. Hi vam descobrir que l’ajuntament reté 1.384.009,38 euros de fiances, del 
2001 fins ara, que els interessats no han reclamat (recordar-ho als afectats i tancar els expedients no preocupa a ningú). 
Continuem treballant.

Grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista [SAL-CUP-
AMUNT]

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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