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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: 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts de 8.30 a 18.30 h (només 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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[ actualitat ]

Amb l'aprovació del Pla de Xoc per pal·liar els efectes 
de la Covid-19, l'Ajuntament ha obert durant els 
darrers mesos de 2020 tot un seguit d'ajuts directes 
i microcrèdits al sector econòmic i als ciutadans. La 

majoria de processos, s'han tancat amb la finalització de l'any 
i la majoria, també, ja estan resolts.

En total s'han adjudicat 189.640 euros en diverses línies de 
subvenció i microcrèdits a empreses i a autònoms. També 
s'estan resolent les 40 sol·licituds d'ajuts directes al lloguer 
de l'habitatge habitual. Aquesta convocatòria suposarà 
aproximadament 40.000 euros.

Pla de Xoc, gairebé 190.000 euros en 
ajudes directes i microcrèdits
Continua oberta la convocatòria d'ajuts a la contractació i a la 
desafecció d'ERTOS a les empreses

Microcrèdits per a empreses i autònoms 

S'han concedit 27.000 euros en microcrèdits als 
establiments comercials i empreses demandants per 
cobrir despeses urgents de les quals en depengui la 
supervivència del negoci, com poden ser el lloguer del 
local que ocupa l’empresa o autònom, pagar nòmines 
(caldrà acreditar aquests extrems amb la presentació de 
contracte de lloguer o els contractes dels treballadors 
assalariats, i vincular-lo als resultats econòmics de 
l’autònom/empresa postpandèmia) i/o altres conceptes 
relacionats amb l’empresa/autònom. S’exclouen les 
despeses financeres.

Ajuts al lloguer de l'habitatge habitual

Durant el 2020 a la convocatòria ordinària d'ajuts al 
lloguer de l'habitatge habitual s'hi ha sumat una segon 
convocatòria que s'ha tancat a 31 de desembre. Les 
demandes estan actualment en procés de resolució però la 
previsió és que s'aprovin la majoria de les 40 presentades, 
amb un pressupost final d'entre 38.000 i 40.000 euros en 
ajuts.

Continua oberta la convocatòria d'ajuts a les empreses 
per reactivar i fomentar la contractació

Aquesta subvenció consta de dues línies:

1.La creació de llocs de treball per contribuir a la reducció 
de la taxa d’atur al municipi de les Franqueses del Vallès.

2. La desafectació de treballadors/es en situació d’ERTO 
(Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació).

Se subvencionaran les empreses que realitzin qualsevol 
de les dues accions en contractes que tinguin una 
durada mínima de 6 mesos i una jornada mínima de 20 h 
setmanals. L'import màxim de l'ajut per treballador serà 
de 750 euros mensuals sempre que el contracte sigui de 
40 hores setmanals i amb imports proporcionals quan 
aquesta sigui inferior, amb 20 h com a topall. En el cas de 
baixa per incapacitat temporal, se subvencionarà el cost 
real de l'empresa fins a un màxim de 750 euros mensuals.

Ajuts per a la reactivació econòmica

Aquests ajuts han suposat 162.641 euros en subvencions 
que s'han concedit en dues línies:

Línia 1. Subvencions per a la reactivació econòmica

Aquesta línia ha concedit 117.081 euros, 107.098 en 
ajuts al pagament del lloguer dels locals i 14.983 en 
ajuts a l'adequació dels establiments a les normatives 
sanitàries vigents.

Aquests línia ha anat dirigida a:

El manteniment dels locals comercials, de serveis i de 
centres de treball amb activitat empresarial. 

El foment de noves activitats, nous serveis, noves formes 
de fer i les inversions realitzades per a dur-les a terme: 
venda en línia, noves tecnologies, serveis a domicili, etc.

L'adequació de locals i centres de treball per millorar la 
seguretat sanitària de les persones que hi treballen i dels 
clients i les inversions necessàries per a dur-les a terme.

Línia 2. Subvencions per a l’autoocupació i emprenedoria

Amb 40.560 euros concedits.

Els projectes subvencionables han estat el foment 
de l’autoocupació i l’emprenedoria, creant així noves 
activitats econòmiques en el territori i per tant enfortint 
i fent créixer el teixit empresarial de les Franqueses del 
Vallès.
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Els plans d'ocupació públics són una de les eines que les 
administracions tenen a l'abast per crear ocupació per als 
sectors més vulnerables pel que fa al mercat de treball. Les 
Franqueses desenvolupa plans d'ocupació des de l'any 2000 

i des de 2010, any amb l'inici de Pla de Barris, s'ha incrementat la 
implementació d'aquesta programes de promoció de l'ocupació. 
Des d'aleshores més de 200 persones s'han beneficiat d'aquests 
contractes de 6 mesos que tenen com a objectiu retornar al món 
laboral persones en situació d'atur de llarga durada, majors de 
45 anys, joves sense experiència laboral i, en definitiva, donar una 
oportunitat a sectors de la població que temporalment han quedat 
fora del mercat de treball.

Durant el 2020 l'Ajuntament de les Franqueses ha contractat 
69 persones a través d'aquests plans i, el Pla de Xoc ha permès 
ampliar els contractes que vencien a finals de 2020 o a principis 

El Pla de Xoc reactiva els plans d'ocupació 
El programa per pal·liar els efectes de la Covid-19 amplia la contractació 
d'agents cívics i de personal de manteniment i de suport a Polítiques Socials

de 2021. Gràcies a aquest programa per pal·liar els efectes de la 
Covid-19 s'ha prorrogat el contracte a 2 agents cívics i a 4 operaris 
de manteniment i ,en els propers mesos, es contractaran dues 
persones de reforç a l'àrea de Polítiques Socials. 

A més a més d'aquest plans promoguts pel Pla de Xoc, durant 
aquest 2021 continuen actius tres programes d'experimentació 
laboral de treball als barris que estan donant o donaran feina a 
20 treballadors en el manteniment de parcs i jardins i suport a 
les transformacions urbanístiques i a la millora de la imatge de 
Bellavista. També s'ha contractat un tècnic per a realitzar tasques 
de dinamització a Bellavista.

Aquests plans d'ocupació es desenvolupen en col·laboració amb 
altres administracions públiques com la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya.

PER PAL·LIAR L’IMPACTE DE LA COVID-19
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Les Franqueses augmenta l’atenció 
psicològica des de l’inici de la pandèmia
Es destinen 12.700 euros del Pla de Xoc i s’incrementa un 54% 
l’atenció psicològica a dones i menors

Més enllà de la crisi social i econòmica provocada 
per la Covid-19, ens trobem davant una crisi 
emocional a la què cal donar resposta acompanyant 
psicològicament a les persones que la pateixen. El 

Pla de Xoc de les Franqueses destina 12.700 euros a l’atenció 
psicològica a dones i menors com conseqüència de l’augment 
de casos des de l’inici de la pandèmia, quantitat que se suma 
a les diferents subvencions que la Generalitat de Catalunya ha 
atorgat a l’Ajuntament. 

Aquesta dotació ha permès l’atenció d’un major nombre de 
casos i l’increment de les hores d’acompanyament. En el cas 
del Servei d’atenció psicològica a dones, el col·lectiu més 
afectat, especialment aquelles que constitueixen famílies 
monoparentals amb situacions econòmiques molt precàries i 
sense xarxa social, s’han atès un 48,5% més de casos i s’han 
realitzat 379 hores més d’atenció destinades a intensificar 
el seguiment de cada cas o a reprendre l’acompanyament a 
aquelles dones que ja l’havien deixat. 

En temps de pandèmia, els nens i adolescents són 
especialment vulnerables, ja que el seu entorn es veu 
particularment alterat. El Servei d’atenció psicològica a 
menors ha atès un 60% més de casos i ha intensificat les 
hores d’acompanyament amb l’increment de 120 hores i 
el canvi de metodologia d’atenció, apostant per una major 
constància i periodicitat.

Els conflictes familiars, la incertesa de no poder satisfer 
les necessitats bàsiques dels fills/filles, l’estrès per fer 
compatible la cura dels menors i la feina, l’angoixa per no 
poder atendre als infants amb necessitats especials... són 
alguns dels motius que han provocat estrès emocional, 
ansietat i depressió. A més cal tenir en compte el doble 
confinament que han patit les dones i infants víctimes de la 
violència masclista. 

Per tot plegat, la comissió del Pla de Xoc ha destinat part del seu 
pressupost a l'àrea de Polítiques Socials per donar resposta a 
les necessitats de suport psicològic i emocional i reforçar els 
programes d’acompanyament com a eina clau per a poder 
garantir una bona salut mental i el millor benestar emocional.

Per contactar amb el Servei d’atenció 
psicològica, cal adreçar-se a l’àrea de 

Polítiques Socials a:

OFICINES DE POLÍTIQUES SOCIALS 
A BELLAVISTA (Bellavista Activa)

Carrer de Rosselló, 39
Telèfon: 938 465 862

OFICINES DE POLÍTIQUES SOCIALS 
A CORRÓ D'AVALL

Carrer de Rafael Alberti, 2
Telèfon: 938 407 333
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Es comença a recuperar 
l'atenció pediàtrica

El Centre d'Atenció Primària de 
Corró d'Avall, a l'Espai Can Prat, 
compta des del 18 de gener amb 

dues infermeres en torn de mati i 
tarda, que fan revisions periòdiques 
programades, pròpies d’infermeria. La 
resta de visites es continuen programant 
al CAP les Franqueses.

Com a conseqüència de la COVID-19, des 
del mes de març, el servei de pediatria 
està centralitzat al CAP de Bellavista. 
Ara, la incorporació d’aquestes 
professionals permet començar a 
recuperar progressivament l’atenció 
pediàtrica al CAP Corró d’Avall.

S'inicia l'elaboració del Pla Local de Salut
Les feines, iniciades a finals de 2020, han començat amb la creació 
d'un grup motor participatiu i representatiu del municipi

Les Franqueses ha iniciat el procés de creació d'un Pla 
Local de Salut, un conjunt d'estratègies que defineixin la 
situació al municipi des d'una perspectiva transversal de 
la salut. 

L'objectiu és crear eines per planificar, ordenar i coordinar les 
actuacions municipals en matèria de salut pública i comunitària, 
entenent la salut més enllà de la sanitat i com un element clau 
del benestar de la ciutadania.

Per tal d'iniciar aquest procés es parteix de la definició que el 1946 
l'Organització Mundial de la Salut, OMS: "la salut és un estat del 
benestar físic, mental i social i no només l'absència d'afeccions 
i malalties". Per tant, aquesta mirada àmplia del concepte, 
que parteix de la premissa que la població sana és un recurs 
essencial pels desenvolupament econòmic, pretén analitzar 
també els factors econòmics, culturals, mediambientals, socials 
i polítics vinculats a polítiques no sanitàries.

El procés d'elaboració del Pla Local de Salut s'ha iniciat a finals 
de 2020 amb diverses reunions internes i l'inici de la creació del 
grup motor del pla. Fins ara, s'han iniciat trobades amb veïns/es 
focalitzades en els 5 pobles del municipi per tal de copsar l'opinió 
i la percepció que hi ha sobre la salut a cada nucli. Posteriorment, 
amb les dades i les opinions recollides s'elaborarà una diagnosi, 
s'establiran prioritats d'actuació i finalment es procedirà a la 
implementació de les polítiques en matèria de salut.

Una de les principals característiques de l'elaboració del pla és 
el seu caràcter participatiu. Per a què les opinions, els temes i 
la visió de la salut al municipi sigui el més àmplia possible, el 
grup motor i els grups de treball comptaran amb veïns i veïnes 
dels cinc pobles. Aquest grup estarà present en gairebé totes 
les fases d'elaboració i en el seu posterior seguiment. El procés 
seguirà el calendari següent:

• Treballs interns i de comunicació (realitzat)
• Creació d'espais de coproducció (en realització)
• Elaboració de la diagnosi
• Priorització de les necessitats
• Reptes i accions del pla
• Avaluació i aprovació del pla d'acció municipal en matèria de 

salut
• Implementació i seguiment del pla

Les residències avancen amb la vacunació 
contra la Covid-19

El mes de gener, durant la primera fase, han rebut la vacuna 120 residents i 
65 persones de la plantilla de personal.
Al llarg d’aquest mes de febrer es portarà a terme la segona fase de 

la campanya de vacunació contra la Covid-19 a les tres residències de les 
Franqueses. La primera va finalitzar a mitjan de gener l’administració de la dosi 
a 120 residents i 65 persones de la plantilla de personal . 

RESIDÈNCIA PALAU: 39 
residents i 20 persones 
del personal de plantilla. 
Primer resident vacunat: 
Joan Bosch, de 80 anys

RESIDÈNCIA LES 
FRANQUESES: 44 
residents i 12 persones 
del personal de plantilla 
Primera resident 
vacunada: Dolores García, 
de 79 anys

RESIDÈNCIA L'AUCA:  37 
residents i 33 persones 
del personal de plantilla 
Primera resident 
vacunada: Ma Ángeles 
Argüeso, de 93 anys
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Aprovat el Pla Director de Participació Ciutadana
El document defineix accions a partir d'un procés de diagnosi conjunt

L'Ajuntament de les Franqueses compta, des de fa uns 
dies, amb un Pla Director de Participació Ciutadana. 
Aquest document és l'instrument de planificació de l'acció 
de govern que, a partir d'ara, ordenarà i proposarà les 

estratègies d'actuació municipal pel que fa a la participació 
ciutadana. Es tracta d'una eina estratègica per a facilitar noves 
formes de governar més participatives i que aprofundeixin en la 
democràcia participativa.

Aquest pla és fruit de 6 mesos de diagnosi i propostes elaborades 
gràcies a un procés de reflexió conjunta que ha implicat polítics, 
tècnics  i entitats i que compta amb l'àrea de Participació i 
Relacions Ciutadanes com a garant de promoure i de vetllar per 
a la implicació efectiva de la ciutadania en la presa de decisions 
públiques.
Quins són els eixos principals?

Eix 1. Organització i rol de l'àrea de Participació Ciutadana

Objectiu 1. Incorporar la perspectiva de participació ciutadana a 
totes les àrees municipals com a eina transversal i estratègica.
• Acció 1.1. Situar l'àmbit de participació ciutadana com a àrea 

estratègica.
• Acció 1.2. Definir l’Agenda de Participació Ciutadana en els 

espais polítics de direcció.
• Acció 1.3. Establir un protocol que defineixi la coordinació i la 

planificació de la participació ciutadana.
• Acció 1.4. Generar espais d’escolta activa de la ciutadania 

per planificar quan s'ha de promoure la participació i en 
quins àmbits, tenint en compte les necessitats i demandes 
ciutadanes.

• Acció 1.5. Elaborar el Reglament de Participació Ciutadana.
• Acció 1.6. Difondre el Reglament i el Pla Director de 

Participació Ciutadana.

Objectiu 2. Donar a l’àrea de Participació i Relacions 
Ciutadanes i al seu equip tècnic el paper d'impuls, coordinació, 
acompanyament i assessorament dels processos de 
participació ciutadana que s'obrin des de les diferents àrees de 
l'Ajuntament.
• Acció 2.1. Definir les funcions de l’àrea de Participació i 

Relacions Ciutadanes i la seva relació amb les altres àrees.
• Acció 2.2. Donar a conèixer les funcions de l’àrea de 

Participació i Relacions Ciutadanes.

Eix 2. Foment del teixit associatiu

Objectiu 3. Facilitar i unificar els tràmits administratius a les 
entitats.
• Acció 3.1. Realitzar un procés de reflexió entre les àrees per 

unificar els criteris administratius pel que fa a la relació de 
l'Ajuntament amb les entitats, especialment els tràmits per 
atorgar subvencions i la cessió d'espais i materials.

• Acció 3.2. Crear un registre general únic d'entitats que 
permeti tenir una informació centralitzada i actualitzada, i 
revisar la classificació actual de les entitats per àmbits.

• Acció 3.3. Unificar el cens de col·lectius formalment no 
constituïts i establir criteris pel que fa a la seva relació amb 
l'Ajuntament.

• Acció 3.4. Donar assessorament i organitzar formació 
adreçada a les entitats del municipi.

Objectiu 4. Promoure la visibilitat social de les entitats.
• Acció 4.1. Establir una eina de coordinació i visibilització de 

les activitats que realitzen les entitats a les Franqueses del 
Vallès.

• Acció 4.2. Promoure trobades entre entitats del municipi.
• Acció 4.3. Promoure la participació activa de les entitats en 

les accions i programes que s’impulsin des de l’Ajuntament.

Eix 3.Qualitat de la participació

Objectiu 5. Vetllar per afavorir la participació de perfils 
heterogenis i garantir l'accés a la informació de totes les 
persones.
• Acció 5.1. Dissenyar un pla per conèixer els possibles públics 

objectius (target) i definir estratègies adaptades a cadascun 
d'ells.

• Acció 5.2. Crear un manual de comunicació bàsica en 
processos participatius destinat a totes les àrees municipals 
que garanteixi una informació plural i objectiva.

• Acció 5.3. Apostar per l’ús de la plataforma digital i dotar-
la de recursos per posar a l'abast de la ciutadania tota la 
informació relacionada amb els processos o espais de 
participació ciutadana, així com obrir canals de participació 
en línia i interrelació amb la ciutadania.

• Acció 5.4. Buscar eines per implicar les entitats com a altaveus 
de les accions participatives que es puguin desenvolupar al 
municipi.

• Acció 5.5. Promoure la participació de la infància de les 
Franqueses del Vallès.

Objectiu 6. Revisar els òrgans (consells, comissions, taules) de 
participació ciutadana
• Acció 6.1. Treballar perquè els òrgans de participació 

ciutadana siguin espais reals de participació.
• Acció 6.2. Promoure la constitució d’espais de participació 

puntuals i flexibles (comissions de treball i taules) per a 
processos participatius o projectes concrets.

• Acció 6.3. Valorar la creació de nous de participació ciutadana.

Objectiu 7. Assegurar la qualitat de les fases d'informació, 
deliberació i retorn en tots els processos participatius endegats 
a nivell municipal.
• Acció 7.1. Establir un protocol específic que defineixi com 

hauria de ser un procés participatiu.

[ actualitat ]
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Primera trobada de la comissió per reduir 
l’impacte del soroll al Pla de Llerona
La reunió ha comptat amb veïns i veïnes, representants d’entitats i 
plataformes, i un expert en contaminació acústica

Aquest mes de gener s’ha dut a terme la primera 
reunió de treball de la comissió per reduir l'impacte 
del soroll produït per les indústries del polígon 
industrial Pla de Llerona. Una sessió oberta i 
participativa que ha comptat amb la presència 

de tots els veïns i veïnes que s'hi han volgut sumar a títol 
individual i representants d’entitats i plataformes (Aturem 
la Contaminació, APCQUIRA, AAVV Els Gorcs i Plataforma 
contra la Incineradora del Congost).

La sessió ha servit per posar sobre la taula la feina feta fins 
ara i les futures mesures a prendre. En aquest sentit, serveis 
tècnics de l’Ajuntament de les Franqueses han exposat les 
competències de l’administració en l’àmbit local de soroll i 
el marc normatiu municipal.

Per tal de situar la problemàtica a nivell legal, i garantir 
la màxima transparència des del consistori, s'ha comptat  
també amb la presència de Lluís Gallardo, advocat de 
l’Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica, que 
ha exposat les eines existents en els casos de contaminació 
acústica i les passes a seguir per tal de minimitzar l'impacte 
al municipi.

La sessió, que ha tingut una durada d’unes 2 hores, ha 
comptat amb  un torn de preguntes en què durant una hora 
i mitja els participants han pogut intervenir i fer les seves 
preguntes, sobretot qüestions tècniques dirigides a l’advocat 
Lluís Gallardo.

La primera taula de treball per reduir l’impacte del soroll 
produït per les indústries del polígon industrial Pla de 
Llerona també ha comptat amb la participació de la regidora 
de Participació i Relacions Ciutadanes, Montse Vila, i la 

regidora d’Activitats, Sònia Tena.

El compromís d’aquesta comissió és buscar possibles 
propostes o solucions, mitjançant el debat, que puguin 
complementar la feina que ja s’està portant a terme des de 
l’àrea d’Activitats.

Els objectius de la comissió per reduir l’impacte del soroll 
produït per les indústries del polígon industrial Pla de 
Llerona són els següents:

• Promoure el benestar, la qualitat de vida i la protecció de 
la salut al municipi

• Iniciar converses amb les empreses del polígon 
generadores de contaminació acústica

• Establir un règim d'intervenció administrativa constant 
per reduir els sorolls i les vibració en aquella zona

La comissió també serà l'encarregada de posar en comú la 
documentació i les propostes aportades pels integrants i de 
fer el seguiment i l'avaluació de les propostes fetes.

En un termini de dos mesos, com a màxim, es convocarà la 
propera comissió per exposar les accions portades a terme, 
així com continuar el debat per recollir propostes que ajudin 
a minimitzar l’impacte del soroll i l’afectació dels veïns.

Les actes de la comissió s’enviaran per correu electrònic als 
participants i també es penjaran a www.lesfranqueses.cat.

Recordem que per participar en les taules de treball per 
reduir l’impacte acústic del polígon industrial del polígon 
industrial de Llerona cal posar-se en contacte amb 
participacio@lesfranqueses.cat o trucar al 938 616 221.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ #lesfranquesesteganxo ]
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès concurs
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[ actualitat ]

Quan s’inicia un expedient de vehicle abandonat a la via 
pública? 

L’expedient de vehicle abandonat es pot iniciar per dues vies: 

• Quan la Policia Local detecta un vehicle estacionat durant 
un període superior a 15 dies amb indicis d’abandonament, 
aspecte degradat o signes que evidenciïn la seva impossibilitat 
de moviment, és a dir, rodes punxades, brutícia, no tenir les 
plaques de matrícula, mancances administratives... 

• Mitjançant l’avís d’un/a ciutadà/ana informant que hi ha un 
vehicle amb símptomes d’abandonament a la Policia Local 
de les Franqueses (tel. 938 467 575). En aquest cas, la Policia 
Local realitzarà un control de 15 dies per comprovar que el 
vehicle ha estat estacionat al mateix lloc. 

Quins passos se segueixen? 

Una vegada la Policia Local realitza la comprovació del 
vehicle, s’intenta contactar amb la persona propietària 
d’aquest. En cas de localitzar al/la propietari/a, el vehicle 
podrà ser gestionat per la persona titular d’aquest o cedit a 
l’administració pública. En aquest darrer cas, quan la persona 
titular del vehicle no té intenció de retirar-lo, es realitza un 
decret on s’informa que el vehicle serà gestionat com a runa 
urbana i posteriorment s’inicien els tràmits per a la publicació 
definitiva al BOE.   

Què passa si no es localitza a la persona propietària? 

Si s’intenta localitzar a la persona titular del vehicle i no 
és possible contactar-hi, es realitza un decret informatiu 
a la persona propietària exposant que s’està tramitant un 
expedient de vehicle abandonat i donant un marge de temps 
màxim d’un mes per contestar. 

Passat aquest període, si la persona titular no ha donat 
resposta, es realitza un segon decret on s’informa que el 
vehicle serà gestionat com a runa urbana i posteriorment 
s’inicien els tràmits per a la publicació definitiva al BOE.   

Què passa amb els vehicles dipositats en tallers de reparació? 

L’abandonament de vehicles en el tallers mecànics suposa un 
problema que amenaça la rendibilitat dels negocis i de retruc 
afecta la butxaca de la clientela.

La Llei 18/2009 de Trànsit permet la retirada de vehicles 
abandonats als tallers de reparació. Com? El taller haurà 
d’esperar dos mesos per iniciar el tràmit i posteriorment 
enviar un burofax a la persona titular del vehicle explicant 
la situació. En cas de no rebre resposta o que aquesta sigui 
contrària a la retirada del vehicle, el taller haurà de donar 
compte a la Policia Local.

Posteriorment, l’administració pública realitza un decret on 
s’informa que el vehicle serà gestionat com a runa urbana i es 
procedeix a la retirada del taller al centre de desballestament. 

 

Els vehicles en mal estat o 
que siguin sensibles de crear 
un perill en la via pública són 

retirats al dipòsit municipal fins 
a ser gestionats pel procediment 

anteriorment explicat.

Vehicles abandonats a la via pública
Consulta els protocols que se segueixen en aquests casos
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Es tanca l’accés del camí de Can Toni des 
de la rotonda del polígon de l’Ametlla Park
L’objectiu és pacificar el trànsit d’aquesta zona que connecta la C-17 
amb Llerona

L’accés al camí de Can Toni des de la rotonda del 
polígon industrial de l’Ametlla Park ha quedat tallat 
des d’aquest mes de gener. A partir d’ara, només la 
maquinària agrícola, com a excepció, podrà entrar al 

camí des d’aquest punt. Es tracta d’una mesura aplicada per 
pacificar el trànsit en aquesta zona que connecta la C-17 amb 
Llerona. Precisament aquesta connexió provocava que molts 
vehicles de mercaderies el fessin servir en els seus serveis de 
transport. És per aquest motiu, que el veïnat del camí de Can 
Toni i del camí de Can Pau Trias demanaven alguna mesura 
per reduir el trànsit en aquesta zona que té trams estrets i per 
on, en ocasions, es circulava a molta velocitat posant en perill 
el veïnat a les sortides dels domicilis particulars.

Tot i que s’hagi tancat l’entrada des de la rotonda del polígon 
de l’Ametlla Park, la circulació del camí de Can Toni continua 
sent de doble sentit per facilitar l’accés a les cases només  
des de Llerona.

Millora de l'entrada principal 
de l'Escola Joan Sanpera i 
Torras

Durant les darreres setmanes s'han realitzat feines 
de millora a l'accés principal de l'Escola Joan 
Sanpera i Torras, al carrer de Joan Maragall. 

Durant els primers dies de gener  s'han realitzat feines 
d'ampliació de la vorera fins a 4 metres davant la porta 
principal, la instal·lació de bancs i de tanques.

Aquesta actuació permetrà millorar l'accés i la 
seguretat a les entrades i sortides de l'escola i 
evitar aglomeracions a la porta per tal de seguir les 
indicacions sanitàries contra la Covid-19. 

L'ampliació s'ha realitzat arran d'una demanda de les 
famílies i de l'acord amb l'escola.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]
La cafeteria de l'Espai Can Prat guanya 
el 1r premi del concurs "TastaLFdV"

La decisió no ha estat fàcil però, finalment, el 
pastís de pastanaga de la cafeteria de l'Espai 
Can Prat s'ha proclamat platet campió del 
TastaLFdV. Ho ha fet amb una nota excel·lent, 

9,92. Trepitjant els talons d'aquest platet, però, s'han 
quedat en segona posició la flor de carxofa confitada 
amb fulles ibèriques i pol·len de gamba del Nou Casal 
de Llerona, amb un 9,33, i la cua de vedella beneïda 
amb vi de missa del Restaurant Sant Joan, amb un 
9,25. La resta de participants, però, no s'han quedat 
massa enrere, ja que la puntuació més baixa ha 
estat un notable, deixant el llistó gastronòmic de les 
Franqueses ben amunt.

En l'acte de lliurament, els tres guanyadors han 
rebut un xec de 300 euros, pel primer premi, 200 
pel segon i de 100 pel tercer. També s'inclourà 
publicitat dels establiments al butlletí municipal. 
Durant l'acte, l'alcalde ha destacat aquestes accions 
per promocionar la restauració local en "moments 
molt complicats, en què ningú no està content, i en què 
l'administració, l'Ajuntament està al costat dels nostres 
bars i restaurant per donar-los visibilitat". "Promoure 
el consum local és un dels principals objectius d’aquest 
ajuntament, però fer-ho en moments tan complicats com 
l’actual per a un dels sectors més afectats per aquesta crisi 
sanitària, és un exemple del què dóna sentit a la feina que 
realitzem en matèria de promoció econòmica i de turisme 
al municipi" ha dit la regidora, Sònia Tena.

Durant l'entrega dels xecs també s'han sortejat els sopars, 
per valor de 50 euros. Els guanyadors han estat:
• Restaurant Sant Joan: Núria Rosàs 
• Nou Casal de Llerona: José Antonio Sánchez 
• Cafeteria de l'Espai Can Prat: Marc Castells 

En total, entre el 21 de desembre i el 17 de gener, s'han 
servit gairebé 800 platets.

El concurs TastaLFdV s'emmarca dins la campanya 
de promoció de la gastronomia local i del consum als 
establiments de proximitat, RestauraLFdV. El concurs 
TastaLFdV ha estat una acció paral·lela a aquesta campanya 
en què han participat 11 establiments amb propostes com 
el pebrot farcit amb "morcilla de burgos" saltejat amb alls i 
salsa de brie de El Cau; el mar de les Franqueses del Vallès 
del Casal Cultural de Corró d'Avall; la mini hamburguesa de 
la Lotteria; la truita amb botifarra negra de Mas Colomer,;el 
panzerotto de la Pizzeria Da Daniele; el papanacho de The 
Bervis Bar; els tigres de l'Espai Nòmada o la torrada de 
calamar a la seva tinta del Bar Restaurant el Trèbol, a més 
a més, dels tres establiments guanyadors.
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Arriba la tercera edició del Febrer Científic 
Activitats de divulgació científica i tecnològica per a tothom

T’agrada fer experiments? Vols saber-ho tot sobre el paper de les dones en la història de la física? Les Franqueses torna 
a organitzar el Febrer Científic, un mes sencer dedicat al coneixement científic i tecnològic amb activitats adreçades a 
famílies, infants i joves, amb una programació especial per a desenvolupar als centres educatius del municipi. 

L’objectiu? Apropar i fer accessible la ciència a tothom, permetre la reflexió crítica i despertar futures vocacions 
científiques entre els més joves. Les activitats que s'hi proposen demostren que el coneixement de la ciència és una activitat de 
lleure com qualsevol altra.

Tallers, exposicions, contes, tertúlies literàries... un munt d’activitats pensades per poder fer-les virtualment si la situació 
sanitària ho requereix. Coneix la programació prevista:

EXPOSICIÓ “DONES I FÍSICA”
A càrrec de la Universitat de Barcelona, programa La UB 
Divulga, Ciència a l’abast de tothom
De l’1 al 14 de febrer, a la Biblioteca Municipal de Bellavista
Del 15 al 28 de febrer, a la Biblioteca Municipal de Corró 
d’Avall

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “MAR NET, MAR VIU”
A càrrec de l’Institut de Ciències del Mar
De l’1 al 14 de febrer, a la Biblioteca Municipal de de Corró 
d’Avall 
Del 15 al 28 de febrer, a la Biblioteca Municipal de 
Bellavista

TERTÚLIA LITERARIA DEL LLIBRE “JO, ROBOT”
A càrrec de Manuel Moreno
El 4 de febrer, a les 18 h, a través de Zoom
Activitat adreçada al públic adult 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal de Corró 
d’Avall, al 935 661 550 o al b.franqueses.c@diba.cat

TALLER D’EXPERIMENTS “EXPERIMENTES? FEM 
CIÈNCIA DE PROP”
A càrrec del professor Jesús Gasco
El 5, 12, 19 i 26 de febrer, a les 18 h, a través de Zoom
Activitat adreçada a joves de 12 a 17 anys
Cal inscripció prèvia a l’Instagram @espaizer0 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat 
Una vegada inscrits caldrà passar a buscar el material

L’HORA DEL CONTE “L’ARBRE DE SUCRE”
A càrrec d’Ada Cusidó 
L’11 de febrer, a les 17.30 h, a través de l’Instagram @
bibliofranqueses 
Activitat adreçada a infants a partir dels 3 anys 

FEM DE PETITS CIENTÍFICS
A càrrec del divulgador científic, Marc Boada
Metalls líquids
El 20 de febrer, a les 11 h, a través del Zoom 
Cal inscripció prèvia a partir del 13 de febrer a la 
Biblioteca Municipal de Corró d’Avall, al 935 661 550 o al 
b.franqueses.c@diba.cat
Llamps al laboratori, una breu història de l’electricitat
El 27 de febrer, a les 11 h, a través del Zoom
Cal inscripció prèvia a partir del 20 de febrer a la Biblioteca 
Municipal de Bellavista, al 938 404 388 o al b.franqueses@
diba.cat
Activitat adreçada a infants a partir dels 7 anys

L’HORA DEL CONTE PER A NADONS “A-ANIMALS”
A càrrec de Gisela Llimona
El 25 de febrer, a les 17.30 h, a través de l’Instagram @
bibliofranqueses
Recomanada per a famílies amb infants de 0 a 3 anys

ESPECTACLE CIENTÍFIC FAMILIAR 
A càrrec del divulgador científic Dani Jiménez
El 27 de febrer, a les 18 h, al Teatre Auditori de Bellavista
Entrades gratuïtes a www.teatres.lesfranqueses.cat a 
partir del 8 de febrer

L’HORA DEL VERMUT AMB ELS MONÒLEGS D’HUMOR 
CIENTÍFIC
A càrrec de la companyia The Big Van Ciència 
Activitat adreçada a joves i adults
El 27 de febrer, a les 12.30 h, a l’Espai Can Prat
Cal inscripció prèvia a partir del 20 de febrer a la 
Biblioteca Municipal de Corró d’Avall, al 935 661 550 o al 
b.franqueses.c@diba.cat 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Les Franqueses viurà el seu Carnaval 
més fotogràfic
L’Ajuntament prepara un Carnaval diferent i recupera la història i 
els personatges més tradicionals

El Carnaval està a tocar i tot i 
davant la incertesa per la situació 
sanitària actual, l’Ajuntament 
ha preparat diverses activitats 

que permeten gaudir i mantenir viva la 
celebració d’aquesta tradició festiva i 
cultural tan antiga, sense posar en risc 
la salut de la ciutadania.

Com a alternativa a les carrosses i 
comparses, s’ha plantejat recuperar 
la història del Carnaval i els 
personatges més tradicionals, com el 
Rei Carnestoltes o la Vella Quaresma, 
i convidar a la transfiguració i a 
disfressar-se des de casa. Ah! I a la 
participació! Perquè es fa una crida a 
la ciutadania a enviar fotografies de 
les seves disfresses, maquillatges o 
pentinats bojos.

Concurs de disfresses

Del 3 de febrer al 15 de febrer, envia les 
teves fotografies (en format horitzontal 
i fins a 10 Mb) a l’adreça de correu 
electrònic cultura@lesfranqueses.cat, 
juntament amb la fitxa que trobaràs 
al web municipal on hauràs d’indicar 
les teves dades i la categoria en la que 
participes. 

Categories: 

• Infantil: Infants fins als 12 anys. 
Les fotografies hauran de ser 
individuals i cada infant podrà 
presentar la seva imatge, tot i ser 
de la mateixa família. 

• Familiar: Famílies que vulguin fer 
una disfressa temàtica en la que hi 
participi més d’un infant o tots els 
membres de la família.

• Sènior: Qualsevol persona major de 
13 anys. Les fotografies han de ser 
individuals o en grup de convivència. 

S’atorgaran dos premis de 50€ per 

cadascuna de les disciplines en cada 
categoria, amb un total de 18 premis.

• Premi a les disfresses més 
originals, que siguin sorprenents 
pel seu enginy i creativitat.

• Premi a les disfresses més 
fantàstiques, que siguin 
espectaculars per la seva vistositat, 
bellesa i posada en escena.

• Premi a les disfresses més 
divertides, que siguin ocurrents 
per la seva capacitat humorística, 
satírica i sarcàstica.

A partir del 16 de febrer podràs 
visualitzar totes les fotografies enviades 
al Flickr de l’Ajuntament. El veredicte de 
les persones guanyadores es publicarà 
el 17 de febrer a www.lesfranqueses.cat 

Concurs infantil i juvenil de maquillatge 
fantàstic i perruqueria boja

Envia les teves fotografies (en format 
horitzontal i fins a 10 Mb) a: 

• centrejoves@lesfranqueses.cat 
• pij.franqueses@lesfranqueses.cat  

casalsinfantils@lesfranqueses.cat  
• per missatge privat als Instagram 

@espaizer0 o @centredejoves 

Les imatges s’han d’enviar juntament 
amb la fitxa d’autorització omplerta i 
signada que trobaràs al web municipal. 
Quan?

• Concurs de maquillatge fantàstic: 
Del 3 al 6 de febrer

• Concurs de perruqueria boja: Del 7 
al 10 de febrer

Categories: 

• Infantil: Infants fins als 11 anys.
• Juvenil: Joves entre 12 i 30 anys.

S’atorgarà un premi per cada categoria, 
amb un total de 4 premis adequats a 
les edats dels participants. A partir 
del 16 de febrer podràs visualitzar 
totes les fotografies enviades al Flickr 
de l’Ajuntament. El veredicte de les 
persones guanyadores es publicarà el 17 
de febrer a www.lesfranqueses.cat 

A banda dels concursos, es realitzaran 
activitats a les escoles per donar a 
conèixer la tradició del Carnaval i tota la 
seva història, es faran tallers i laboratoris 
d’idees als Casals Infantils Municipals, a 
l’Espai Zero i al Centre de Joves.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Espectacles Infantils i familiars / Festival dels Amateurs 

[ espectacles ]

Màgia i ombres xineses

Dg. 7 de febrer
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 60 minuts - Preu: 5 i 4* euros - Recomanat a partir de 4 anys

MÀGIA ECO-LÒGICA. Mag Èdgar. Un espectacle amb dos objectius: il·lusionar i 
consciènciar sobre el futur del planeta. Pa4ra del canvi climàtic, del maltractament 
animal, del reciclatge, de l'impacte del plàstic i d'altres tòxics...i ho fa màgicament, amb 
una delicada posada en escena. Si les coses no ens agraden, canviem-les.

Direcció:Mag Èdgar - Il·lusionista: Èdgar Mauri - Actors: Jordi Zamora i Pep Masnou

Teatre i comèdia

Dg. 14 de febrer
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 90 minuts    Preu: 7 i 6* euros   Recomanat a partir de 14 anys

M'ESPERARÀS?. Grup de Teatre Nyoca. Una nit. Dos amics queden per sopar a l'apartament 
d'en Rubén, un home madur i separat. Els seus millors amics, el matrimoni format per en 
Jaume i la Raquel, li han buscat algú amb el propòsit de què en Rubén tingui una cita a cegues 
i deixi de queixar-se de la mala sort que sempre ha tingut amb les dones. Ens trobem davant 
dos plantejaments contraposats de vida. D'una banda l'amfritrió, professor universitari 
i, d'alguna manera, un fracassat. De l'altra banda, Jaume, ric, triomfador i un seductor 
empedreït. 

Autoria: Carles Alberola - Direcció: Joan Monells.

Teatre i comèdia

Dg. 28 de febrer
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 97 minuts, en 3 actes - Preu: 7 i 6* euros - Recomanat per a tots els públics

DESCALÇOS EN EL PARC. El Centru. Descalços pel Parc (Barefoot in the Park) és una 
obra del dramaturg nord-americà Neil Simon. És un dels escriptors més interpretats de 
tot el món i les seves obres han estat grans èxits, principalment a Broadway. Barefoot in 
the Park es va estrenar a Broadway l’octubre de 1963. Es van fer 1.530 representacions 
fins al juny de 1967. Aquell any es va estrenar la pel·lícula amb el mateix nom 
protagonitzada per Jane Fonda i Robert Redford. 

Autoria: Neil Simon - Direcció: Quim Dotras.

Venda d'entrades 

(*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys)
Anticipada, a partir del 7 de gener, 

preferentment online a www.teatres.lesfranqueses.cat i a www.entrapolis.com, o 
amb cita prèvia a les taquilles del Teatre Auditori de Bellavista i del Casal Cultural de 

Corró d’Avall, de dl. a ds. de 17 a 21 h, i ds., també, de 10 a 14 h.
Entrades numerades. La programació queda subjecta a les mesures sanitàries 

preventives per la Covid-19 vigents.
Informació: 938 466 506 www.lesfranqueses.cat 

Teatre Auditori de Bellavista. Carrer d’Astúries, 1. Tel. 938 405 782
Casal Cultural de Corró d’Avall. Avinguda de Santa Eulàlia, s/n. Tel. 610 655 921
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1 dilluns
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Telemàtica
........................................................................

4 dijous 
Tertúlia literària del llibre “Jo, Robot”
A càrrec de Manuel Moreno
18 h a través de Zoom
Activitat adreçada al públic adult 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca 
Municipal de Corró d’Avall, al 935 661 550 o 
al b.franqueses.c@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

5 divendres
Taller d’experiments “Experimentes? Fem 
ciència de prop” 
A càrrec del professor Jesús Gasco
18 h a través de Zoom
Activitat adreçada a joves de 12 a 17 anys
Cal inscripció prèvia a l’Instagram 
@espaizer0 o al pij.franqueses@
lesfranqueses.cat 
Una vegada inscrits caldrà passar a buscar 
el material
........................................................................

9 dimarts
Espai Zero. Gaudim del carnestoltes
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat 
........................................................................

11 dijous
Espai Zero. Gaudim del carnestoltes
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

L’hora del conte “L’arbre de sucre”
A càrrec d’Ada Cusidó 
17.30 h a través de l’Intagram @
bibliofranqueses
Activitat adreçada a infants a partir dels 3 
anys 
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

12 divendres
Taller d’experiments “Experimentes? Fem 
ciència de prop” 

A càrrec del professor Jesús Gasco
18 h a través de Zoom
Activitat adreçada a joves de 12 a 17 anys
Cal inscripció prèvia a l’Instagram 
@espaizer0 o al pij.franqueses@
lesfranqueses.cat 
Una vegada inscrits caldrà passar a buscar 
el material
........................................................................

16 dimarts
Espai Zero. Punt de trobada
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

18 dijous
Espai Zero. Taller de dansa
18 a 19 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat 
........................................................................

19 divendres
Taller d’experiments “Experimentes? Fem 
ciència de prop” 
A càrrec del professor Jesús Gasco
18 h a través de Zoom
Activitat adreçada a joves de 12 a 17 anys
Cal inscripció prèvia a l’Instagram 
@espaizer0 o al pij.franqueses@
lesfranqueses.cat 
Una vegada inscrits caldrà passar a buscar 
el material
........................................................................

20 dissabte
Fem de petits científics. Metalls líquids
A càrrec del divulgador científic, Marc 
Boada
11 h a través de Zoom 
Cal inscripció prèvia a partir del 13 de 
febrer a la Biblioteca Municipal de Corró 
d’Avall, al 935 661 550 o al b.franqueses.c@
diba.cat
Activitat adreçada a infants a partir dels 7 
anys
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

23 dimarts
Espai Zero. Taller de creació i pintura taula 
Skateboard
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista

(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

25 dijous
L’hora del conte per a nadons “A-animals”
A càrrec de Gisela Llimona
17.30 h a través de l’Instagram @
bibliofranqueses 
Recomanada per a famílies amb infants de 
0 a 3 anys
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Ple Municipal
20 h Telemàtic
........................................................................

26 divendres

Comença el viatge a l’escola dels grans 
18 h Telemàtic
Jornada informativa per a famílies amb 
infants que començaran P3
Cal inscripció prèvia al 938 466 506 o al 
educacio@lesfranqueses.cat (abans del 24 
de febrer)

Taller d’experiments “Experimentes? Fem 
ciència de prop” 
A càrrec del professor Jesús Gasco
18 h a través de Zoom
Activitat adreçada a joves de 12 a 17 anys
Cal inscripció prèvia a l’Instagram 
@espaizer0 o al pij.franqueses@
lesfranqueses.cat 
Una vegada inscrits caldrà passar a buscar 
el material

[ agenda ]
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27 dissabte
Fem de petits científics. Llamps 
al laboratori, una breu història de 
l'electricitat
A càrrec del divulgador científic, Marc 
Boada
11 h a través de Zoom 
Cal inscripció prèvia a partir del 13 de 
febrer a la Biblioteca Municipal de Corró 
d’Avall, al 935 661 550 o al b.franqueses.c@
diba.cat
Activitat adreçada a infants a partir dels 7 
anys
Org. Servei de Biblioteca Municipal

L’hora del vermut amb els monòlegs 
d’humor científic
A càrrec de la companyia The Big Van 
Ciència 
12.30 h Espai Can Prat
Cal inscripció prèvia a partir del 20 de 
febrer a la Biblioteca Municipal de Corró 
d’Avall, al 935 661 550 o al b.franqueses.c@
diba.cat 
Activitat adreçada a joves i adults

Espectacle científic familiar
A càrrec del divulgador científic Dani
Jiménez
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Entrades gratuïtes a www.teatres.
lesfranqueses.cat a partir del 8 de febrer

EXPOSICIÓ “DONES I FÍSICA”
A càrrec de la Universitat de Barcelona, 
programa La UB Divulga, Ciència a l’abast 
de tothom
De l’1 al 14 de febrer, a la Biblioteca 
Municipal de Bellavista
Del 15 al 28 de febrer, a la Biblioteca 
Municipal de Corró d’Avall

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “MAR NET, MAR 
VIU”
A càrrec de l’Institut de Ciències del Mar
De l’1 al 14 de febrer, a la Biblioteca 
Municipal de de Corró d’Avall 
Del 15 al 28 de febrer, a la Biblioteca 
Municipal de Bellavista

 ACTIVITATS I 
CURSOS

HORARI EXTRAORDINARI SALA D’ESTUDI 
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
BELLAVISTA. 
Fins al 7 de febrer
Matins: dt, dc, ds i dg, de 10 a 13.30 h
Tardes: de dl a dg, de 15.30 a 22 h
Els diumenges, els festius i els dissabtes 
a la tarda, l’entrada serà per la cafeteria 
del Centre Cultural de Bellavista (carrer 
Navarra)

“El bon pagès a la terra, 
pel febrer la primera rella”

L'agenda està subjecta a 
l'evolució de la pandèmmia 
per coronavirus i, per tant, 
es mantindrà sempre que 
la situació ho permeti. 

Recordeu que podeu consultar l'agenda al 
web municipal on es realitzaran els canvis i 
actualitzacions dels diferents actes

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI i 
DISSABTES
Obert de setembre a juny (per a nens i 
nenes de 3 a 11 anys)
Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 
cançons, xanques, excursions, festes 
populars, convivències...
Servei opcional de recollida a les escoles
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 
466 506 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@
lesfranqueses.cat 
Inscripcions obertes / places limitades

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
A partir de 12 anys
Sala d’estudi (a partir de les 17.30 h). Un 
espai on els joves poden fer treballs en 
grup, deures, estudiar...
Activitats del centre, de 18.30 a 20.30 h, 
tallers, jocs, sortides, festes populars, etc
De dl a dv al Centre Cultural de Bellavista 
(938 405 781) i a la Nau del Centre Cultural 
Can Ganduxer (938 404 967)
Inscripcions obertes / places limitades
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