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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: 
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
Agbar 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 

Els nivells de soroll al Pla de Llerona 
estan dins els límits màxims establerts

Entrevista a l'alcalde, Francesc Colomé

S'obre la convocatòria pública del Jutge o 
Jutgessa de Pau substitut/a

Nou servei d'assessorament jurídic a la 
dona i a persones LGTBI

26è Cros Popular i 29è Cros Escolar

AGENDA

20-21

Consulta la programació de gener

11-13

Els Els inicis d’any són 
moments de nous propòsits. 
Nosaltres des de l’Ajuntament 
també comencem nou cicle, 

tenim un pressupost a punt de passar 
per ple i que marcaran les actuacions 
que es portaran a terme al llarg de 
2022. I és que aquest any ens hem 
marcat objectius per millorar en 
termes de seguretat, de sostenibilitat, 
d’urbanisme,... i els complirem.

M’ho heu escoltat dir moltes vegades, 
volem fer de les Franqueses un 
municipi amable. I què vol dir això? 
Doncs que tots els seus elements: 
urbanístics, socials, estructurals, 

medi ambientals,... siguin enfocats al benestar dels veïns i veïnes de les Franqueses. A 
l’entrevista d’aquest butlletí podreu llegir quins són alguns dels projectes que ens hem 
marcat a curt termini perquè, com sabeu, tenim un Pla d’Actuació Municipal que ens 
permet definir l’estratègia de govern durant el mandat; i també hi ha uns objectius anuals 
que venen marcats pel pressupost. Evidentment, tot planificat des de la coherència i 
formant part d’un mateix tot.

Que aquest 2022 ens porti seny també en l’àmbit polític. No permetem que els 
nostres drets i la nostra llibertat es vegi coartada sota cap concepte. I en aquest sentit 
m’agradaria fer referència a la nostra llengua. En els últims mesos hem vist com el 
nostre model lingüístic està en perill. La majoria dels centres educatius del nostre 
municipi han estat contundents en aquest sentit i s’han unit per signar un manifest a 
favor d’aquest model que no té cap altra objectiu que preservar la llengua del nostre 
país. Total suport a aquests centres, total suport al model lingüístic que suposa un 
element indispensable per preservar la nostra llengua.

I aquest any també ens porta novetats en el camí per erradicar les violències masclistes. 
És una molt bona notícia que l’Ajuntament de les Franqueses hagi signat un acord amb el 
Col·legi d’Advocats de Granollers per disposar d’assessorament legal. I aquí sí que vull 
mostrar el meu, el nostre, absolut compromís, en la lluita per a una societat lliure de 
qualsevol tipus de violència. Seguim i seguirem.

Comenceu aquest nou any amb il·lusió, amb nous propòsits que us facin avançar. Sóc 
plenament conscient que la situació sanitària que ens afecta des de fa gairebé dos 
anys no ens ho posa fàcil, estem cansats i cansades, però hem de seguir. Hem de ser 
prudents, però no us oblideu mai de viure, d’estimar i gaudiu amb intensitat del que és 
realment important, del més proper. Junts ens en sortirem, no en tingueu cap dubte! 
Molt bon any 2022 i que els reis mags de l’Orient us portin tot allò que desitgeu.

Francesc Colomé i Tenas  

Alcalde de les Franqueses del Vallès

GRUPS 
POLÍTICS

22-23

VIU EL NADAL 
A LES 
FRANQUESES

ESPECTACLES

19

Consulta la programació d'espectacles 
del gener

EN IMATGES

14-16

Viu el Nadal a les Franqueses

Obra guanyadora del Concurs de Dibuix 
Infantil de Nadal
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[ actualitat ]

Les darreres sonometries realitzades a dues empreses 
del polígon del Pla de Llerona per analitzar els nivells 
acústics confirmen que no se sobrepassa el límit màxim 
establert per la Generalitat de Catalunya. Aquestes 

proves s'emmarquen dins el pla de l'Ajuntament per controlar 
el soroll emès des d'aquesta zona industrial.

Ja fa gairebé 2 anys que l'Ajuntament fa seguiment del nivell 
de soroll en aquest polígon. D'una banda, està realitzant 
sonometries periòdiques per detectar possibles infraccions 
sobre nivells acústics. De fet, aquests darrers mesuraments 
realitzats a l'estiu de 2021; coordinats des del consistori i, 
sota l'assessorament de tècnics externs experts en la matèria 
situen el nivell de soroll al polígon dins els límits permesos. 
Els punts de control sonomètric d'aquest estiu s'han situat 
en 3 localitzacions del Pla de Llerona i de Corró d'Avall, 
a primera línia d'exposició al soroll, i han estat realitzats 
per la Diputació de Barcelona i per una Entitat de Control 
Acreditada, ECA. Els mesuraments s'han dut a terme amb un 
doble sistema de captació: un de continu durant un mes i un 
segon amb controls puntuals diaris.

D'una altra banda, l'Ajuntament manté reunions periòdiques 
amb el veïnat a través de la Taula Participativa del Soroll al 

Els nivells del soroll al Pla de Llerona 
estan dins els límits màxims establerts
Les darreres sonometries s'han realitzat durant aquest estiu en 3 punts 
propers a la zona industrial

Audiències públiques, un espai d’intercanvi i diàleg per pobles

Les audiències públiques són una eina de participació recollida 
al Pla Director de Participació Ciutadana. Després d’una prova 
pilot i una primera sessió a Llerona, ja ha quedat totalment 

definit aquest projecte que té com a objectiu generar un punt de 
trobada entre veïns i veïnes d’una zona concreta amb l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé. En aquest espai, els ciutadans i les 
ciutadanes poden transmetre les seves inquietuds, preocupacions, 
dubtes i/o propostes vinculades a les Franqueses. En el cas que les 
qüestions plantejades no es puguin resoldre durant la mateixa sessió, 
es recullen i es traslladen a les àrees corresponents per oferir una 
contesta el més acurada possible. 

La propera audiència pública es farà el 19 de gener a Bellavista. 
Per tal d’obrir aquesta eina a tothom, el procés de selecció dels entre 
15 i 20 participants es porta a terme mitjançant una convocatòria de 
manera aleatòria a persones majors de 18 anys que consten al padró 
municipal.

Els extractes d’aquestes trobades es podran consultar a l’apartat de 
Participació Ciutadana del web www.lesfranqueses.cat. 

Polígon Industrial de Pla de Llerona. Aquestes reunions 
són obertes i compten amb la presència d'un expert en 
contaminació acústica.

Paral·lelament, la Generalitat de Catalunya ha emès 
l'informe final de la inspecció ambiental integrada d'una de 
les indústries del polígon que conclou que aquesta empresa 
garanteix l'adequat compliment de les condicions fixades per 
l'autorització ambiental.



5

"A aquest 2022 només demano salut i 
benestar per a tothom"
Entrevista a l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé
Comencem un nou any, com veu aquest inici?

Estem tenint unes festes de Nadal complicades en l’àmbit sanitari. 
L’augment de contagis ens posa en alerta de nou i ens recorda 
que el virus encara és present amb les seves variants. Sé que 
són moments difícils i que estem cansats, però hem de persistir, 
prendre precaucions i tenir molt clar que ens en sortirem. Cada 
dia estem més a prop.

Si parlem de política municipal, un dels acords més destacables 
durant el 2021 va ser el nou pacte entre Junts i el PSC,...

Sí, tal i com vaig explicar en el seu moment, hem de tenir 
un govern estable per poder avançar amb fermesa. No ens 
enganyem, governar en minoria és molt complicat i dificulta poder 
desenvolupar projectes importants i més quan l’oposició no pensa 
en el municipi i només pensa en els seus interessos polítics. Es 
trist però així ha estat. Amb els nostres socis de govern, amb el 
PSC, hem tingut algunes diferències, és obvi, però després d’un 
temps de distància hem pogut arribar a una entesa i hem establert 
uns acords perquè el que necessita les Franqueses és un govern 
sòlid, responsable i que faci avançar el municipi. Aquest pacte ens 
va permetre, entre d’altres coses, poder aprovar un pressupost 
que havíem de desencallar per continuar treballant pel municipi.

Quan preveu l’aprovació del pressupost d’aquest any?

És cert que l’any passat vam trigar molt a arribar a un acord per 
aprovar el pressupost. Aquest any us puc assegurar que no serà 
així. Portem temps treballant-hi intensament i ens hem posat 
d’acord i en breu podrem portar-los a ple per a la seva aprovació. 
Seran un gran pressupost amb una forta vessant social però 
també sense oblidar les inversions necessàries perquè el municipi 
avanci.

En les últimes sessions plenàries s’han tractat molt el tema 
de la seguretat, serà un pressupost que inclourà novetats en 
aquest sentit?

Sí, sí. Som conscients que la seguretat ha generat cert neguit i 
malestar entre els veïns i les veïnes de les Franqueses. Hem hagut 
de tancar la plaça de la Malagarba mentre fem un replantejament 
urbanístic d’aquesta zona, però som conscients que això no és 
suficient. Tot i que en aquests moments estem just per sobre de 
la ràtio que es recomana, la nostra intenció és convocar 10 places 
de policia local per aquest 2022. Això ens permetria augmentar 
la plantilla en un 30% i disposar de més efectius. Aquesta és 
una novetat molt important, però hem de ser realistes i tenir en 
compte que hi ha processos selectius que poden allargar aquesta 
contractació. Tot i així, ens hem fixat aquest objectiu i treballarem 
perquè sigui factible el més aviat possible. 

També hi ha previst el desplegament de les càmeres de 
videovigilància, oi?

Exacte. Aquest és un tema que han demanat els empresaris dels 
polígons en diverses ocasions, però també creiem que s’han 
d’instal·lar a diferents punts urbans del municipi. Els agents de 
seguretat ens han comentat en diverses ocasions que els semàfors 

amb càmeres, a part de pacificar el trànsit, han estat molt efectius 
per reduir els delictes. Aquestes càmeres col·locades a llocs 
estratègics faciliten la intercepció de vehicles. Per això, en els 
propers mesos començarem el desplegament d’aquest projecte 
i hi haurà càmeres a diferents punts, tant als polígons com a la 
zona urbana. Volem que les Franqueses sigui un municipi segur. 

Si parlem en termes urbanístics, quina serà la prioritat aquest 
any?

Durant aquest 2022 es desenvoluparà l’últim projecte pendent del 
Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses. Un projecte 
que es farà a tocar del cementiri de Corró d’Avall, que també 
s’ampliarà, i permetrà construir més habitatge i un nou pavelló 
poliesportiu per donar resposta a la demanda actual. En aquesta 
zona també es construirà la nova comissaria de la Policia Local 
i noves dependències municipals. En breu, també haurem de 
començar a redactar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
per dissenyar les Franqueses del present i del futur. 

I en termes mediambientals, quines novetats ens portarà 
aquest nou any?

Ja hem deixat molt clar mitjançant el nostre Pla d’Actuació 
Municipal que l’Agenda 2030 és una prioritat per a nosaltres. 
El nostre full de ruta de govern preveu accions municipals que 
aportin el seu gra de sorra per avançar cap a un món més just 
i sostenible. En aquest sentit, al llarg de 2022 hi haurà novetats 
com ara nous carrils bici, senyalització de camins, pacificacions 
de trànsit a diferents punts de les Franqueses i apostarem per a la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis municipals. Ah! I 
esperem que en breu el Parc del Falgar i la Verneda també obri la 
seva Aula de Natura i es converteixi en un referent a nivell de país. 
N’estic convençut!

Quin desig demana a aquest 2022?

Salut i benestar. A aquest 2022 només demano salut i benestar per 
a tothom. Sanitàriament parlant hem de tenir paciència i sobretot 
ser molt prudents. Pel que fa al suport que podem donar des de 
les administracions, us puc assegurar que des de l’Ajuntament  
farem tot el possible per fer de les Franqueses un municipi, 
com m’agrada dir, amable en tots els sentits. Confieu, perquè us 
asseguro que ens en sortirem!

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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25 anys del Consell del Poble de Llerona
L'Ajuntament ha reconegut la feina feta per les diferents 
presidències

[ actualitat ]

El Consell del Poble de Llerona ha celebrat els 25 anys de la seva creació. Un quart de segle de l'inici d'un òrgan 
participactiu que ha liderat la transformació d'aquest zona de les Franqueses. 

Amb aquest acte, l'Ajuntament ha volgut reconèixer la feina feta per les presidències del consell: Josep Lluís Pujol (1996-
2003), Ramon Coma (2004), Ferran Jiménez (2005-2007), Núria Claveria (2007-2011), Rosa Maria Pruna (2012-2019) i 

Montse Vila (2019 a l'actualitat). També s'ha reconegut a Josep Maria Boixareu com a Premi de Civisme 2021. La commemoració 
també ha comptat amb la presència del catedràtic Joaquim Brugué que ha parlat de participació.
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Del 10 al 28 de gener estarà oberta la convocatòria per a 
ser nomenat Jutge o Jutgessa de Pau substitut/a de les 
Franqueses del Vallès. S'ha de presentar la sol·licitud 
mitjançant una instància general, la declaració jurada 

i la resta de la documentació que s'especifica a les bases. A 
www.lesfranqueses.cat trobareu els requisits a acomplir, 
el llistat de documentació a presentar i també el model de 
declaració jurada. 

Les persones aspirants han de complir amb els següents 
requisits:

•Nacionalitat espanyola.
•Majoria d’edat.
•Residir a les Franqueses del Vallès
•No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat 
previstes a l’article 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del Poder Judicial.
•No estar incurs en cap de les causes d’incompatibilitat 
previstes en els articles 389 a 397 de la Llei Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.

L'Ajuntament incorpora 4 treballadores 
durant 12 mesos

A mitjans de desembre, 4 treballadores s'han incorporat a l'Ajuntament 
per un període de 12 mesos. Aquests nous contractes formen part del 
programa "Treball i Formació" que combina la feina amb diversos mòduls 

formatius. De fet, durant aquest any dedicaran part de la seva jornada laboral a 
desenvolupar habilitats comunicatives, a aprendre a treballar en equip i rebran 
orientació laboral.

Les 4 treballadores, que tenen els perfils de les línies Dona i Majors de 45 
que defineix el Servei d'Ocupació de Catalunya, s'incorporaran al Servei de 
Biblioteca Municipal, al Patronat Municipal d'Esports, a l'àrea de Règim Intern 
de l'Ajuntament i al Patronat Municipal de Cultura, Educació i Infància i Joventut.  

S'obre la convocatòria pública de Jutge o 
Jutgessa de pau substitut/a 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 10 al 28 de gener 
ambdós dies inclosos

Victoriano Cermeño 
compleix 102 anys

El 2 de desembre el veí de les 
Franqueses Victoriano Cermeño 
va complir 102. Cermeño, que viu 

a Bellavista, ha celebrat l'aniversari 
amb la família i ha rebut la visita de 
l'alcalde, Francesc Colomé, i de la 
regidora de Gent Gran, Sònia Tena, que 
l'han obsequiat amb un ram de flors.

Les persones interessades en ocupar aquest càrrec hauran 
de presentar la declaració jurada, conjuntament amb la 
documentació que es descriu a continuació: 

•Volant d’empadronament o residència
•Currículum de l’aspirant, especificant l’activitat 
desenvolupada en l’actualitat, i signat originalment per 
l’aspirant.
•Declaració jurada conforme es reuneix tots i cadascun 
dels requisits per ser elegit

Les 4 noves treballadores acompanyades per l'alcalde, Francesc Colomé, i la regidora de 
Dinamització Econòmica, Raquel Cortés, durant la signatura dels contractes de feina

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Les Franqueses ha fet un pas endavant en el treball 
d’erradicació de les violències masclistes. I és que a 
partir d’aquest 2022, el Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones, el SIAD, oferirà assessorament jurídic a la 

dona i a persones LGTBI. Aquest servei és fruit d’un conveni 
de col·laboració que han signat aquest desembre la regidora 
de Feminisme i Igualtat, Marta Reche, i el degà del Col·legi 
d’Advocats de Granollers, Joan Martínez.

Segons es desprèn d’aquest acord, el Col·legi d’Advocats 
de Granollers designarà un lletrat o lletrada a tasques 
d’assessorament a les Franqueses vuit hores al mes. 
D’aquestes hores hi haurà una dedicació de dues hores 
presencials a les dependències del SIAD a Bellavista, a 
Bellavista Activa, i dues més a les de Corró d’Avall, a l’Espai 
Can Prat. Les altres quatre hores es destinaran a gestió 
interna conjuntament amb les tècniques del SIAD. Aquesta 
és una previsió inicial que es podrà modificar en funció de les 
necessitats que es detectin al municipi.

La regidora de Feminisme i Igualtat, Marta Reche, ha destacat 
la importància de la posada en marxa d’un servei que no hi 
havia fins ara i que es tracta d’un assessorament dedicat a 
la dona, però també a les persones LGTBI. «Avui aquesta 
signatura suposa una millora molt important pel municipi. I és 
que des de Feminisme i Igualtat volem donar solucions reals, 
volem fer passes fermes per empoderar a la dona i a les 
persones LGTBI; i d’aquesta manera avançar cap a la igualtat i 
l’erradicació de les violències masclistes», ha dit Reche.

El degà del Col·legi d’Advocats de Granollers, Joan Martínez, 
ha destacat la importància d’aquest tipus de col·laboracions 
entre ajuntaments i l’àmbit jurídic. «Tots els agents hem de 
lluitar agafats de la mà contra les violències masclistes. El 

Nou servei d’assessorament jurídic a la 
dona i a persones LGTBI
És fruit un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Col·legi 
d’Advocats de Granollers i es gestionarà a través del SIAD 

més important és que les víctimes puguin estar informades 
dels circuits establerts per trobar protecció», ha explicat 
el degà. Martínez també ha remarcat la preocupació del 
Col·legi d’Advocats de Granollers per les formes de violències 
masclistes amb què es troben. En aquest sentit, el degà ha 
fet referència a impagaments de pensions establertes per 
conveni, trencaments d’àmbits de protecció o violències 
vicàries com a tipus de violències que també s’han d’erradicar. 
«Es detecten més formes de violència contra la dona. Per això 
ha d’estar informada i acompanyada», ha assegurat.

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones, el SIAD, té 
oficines a Bellavista Activa (c. Rosselló, 39) i a l’Espai Can Prat 
(c. Verge de Montserrat, 21). L’horari d’atenció és de dilluns a 
dijous, de 9.30 a 13.30 hores. Cita prèvia a 938 466 618 o SIAD@
lesfranqueses.cat

La regidora de Feminisme i Igualtat, Marta Reche, i el degà del Col·legi 
d'Advocats de Granollers, Joan Martínez



&&GENERGENER  
Taller  “Parlem de sexualitat i afectivitat a casa”
Amb Enruta’t al Centre Cultural de Bellavista
Dijous 20 de gener, de 17.30 a 19.30 h
Per abordar l’educació afectiva i sexual amb infants i joves i Educar en la sexualitat des de la família és important, però... Per on comencem? 
Les converses que tenim són les més adequades per a la seva edat o per a la seva personalitat?. Si voleu actualitzar coneixements i adquirir 
noves estratègies, us oferim aquest taller per aprendre a gestionar les necessitats, els  dubtes i les curiositats que poden aparèixer amb els/
les vostres fills/es. Entenem la sexualitat des d’una perspectiva psicosocial i positiva, com un procés que ens acompanya tota la vida i que 
influeix en el nostre desenvolupament personal. Per a què aquest sigui el més respectuós, lliure i a mida possible cal un bon acompanya-
ment des de la infància. Per això, partirem de l’autoreflexió per identificar quina visió i quins valors sobre la sexualitat transmetem. Avisem, 
aquest treball també tindrà beneficis a nivell personal!

Taller pràctic “Defensa personal per a dones”
Amb José Manuel Guisado Castro a l’Espai Can Prat
Diumenge 30 de gener, de 10.00 a 12.00 h
Destinat a dones majors de 15 anys per aprendre a defensar-se en situacions d’assetjament masclista; conèixer les tècniques de prevenció d’una 
manera fàcil i en un ambient proper i, desenvolupar la capacitat de reacció, l’autoconfiança i l’autocontrol.

FEBRERFEBRER
Monòleg “No solo duelen los golpes”
Amb Pamela Palenciano Jodar al Casal Cultural de Corró d’Avall
Diumenge 13 de febrer, a les 18.00h
L’obra de teatre «No solo duelen los golpes» narra la vivència personal de l’actriu, comunicadora i activista feminista, Pamela Palenciano, en la 
seva primera relació amorosa. Una relació que es va tornar violenta amb el pas del sis anys que va durar. Aquest monòleg autobiogràfic ens 
va connectant amb la història universal de les violències masclistes i amb la construcció d’estereotips que generen la desigualtat que permet 
exercir la violència sobre una altra persona, en tots els seus nivells. Partint d’ella mateixa, de la seva pròpia experiència i a través de l’humor àcid, 
de la ironia, del drama i interactuant amb el públic, Pamela aconsegueix tocar la vida personal i generar consciència i preguntes. Entrades 
gratuïtes disponibles a: www.entrapolis.com

Taller pràctic de benestar i d’autocura “Risoteràpia”
Amb Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social al Centre Cultural de Bellavista 
Dissabte 19 de febrer d’11.30 a 13.00 h
En aquest taller, dirigit per Montserrat Pedrosa Gámez, gaudirem d’una estona de diversió tenint com a fil conductor el riure. Aprendre a 
riure de nosaltres i de tot el que ens envolta ens ajuda a relativitzar els problemes diaris. Potenciar el sentit de l’humor a la vida és símbol 
de creativitat i d’enginy. El riure ajuda a moure més de 200 músculs i genera oxitocina i serotonina que ens ajuda a ser més feliços i a 
crear alegria. D’aquesta forma ens empoderarem des de l’humor i entrarem en un estat de fluïdesa i calma per afrontar les situacions.

Taller pràctic  “Defensa personal per a dones”
Amb Raquel García Galindo a l’Espai Can Prat 
Diumenge 27 de febrer, de 10.00 a 12.00 h
Destinat a dones majors de 15 anys per aprendre a defensar-se en situacions d’assetjament masclista; conèixer les tècniques de prevenció d’una 
manera fàcil i en un ambient proper i, desenvolupar la capacitat de reacció, l’autoconfiança i l’autocontrol. 

MARÇMARÇ
Taller “Clauers de defensa personal per evitar agressions: com són, com funcionen i on es poden aconseguir”
Amb Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social
Dimecres 16 de març, de 17.30 a 19.00 h al Centre Cultural de Bellavista
Dimecres 30 de març, de 18.00 a 19.30 h al Consell del Poble de Corró d’Amunt
Quan pensem en autoprotecció, sovint ens venen al cap imatges de persones practicant arts marcials. Però, fins i tot, si no has fet mai 
cap formació en aquest sentit, has de saber que molt del pes a l’hora d’evitar una agressió el té la prevenció. Tenir una actitud proac-
tiva per a millorar la nostra seguretat i dissuadir qualsevol activitat criminal és una part important de la nostra seguretat personal. Si 
adoptem algunes mesures de prevenció i tenim una certa actitud, podrem prevenir possibles agressions. Aquest taller l’impartirà Maria 
Redondo Rodrigo, coordinadora de Nidec Defense.

Taller “Coneix i treballa el teu sòl pelvià”
Amb Estefanía Casas Patarro a l’Espai Can Prat
Dissabte 19 de març, d’11.00 a 13.00 h
Taller dedicat al nostre sòl pelvià, a la consciència corporal, a la postura i a la respiració. És un taller teoricopràctic dirigit a tu, tinguis 
l’edat que tinguis i sigui quina sigui la teva necessitat. En aquest taller prendràs consciència sobre el teu sòl pelvià i el perineu: sentir-lo, 
contraure’l, relaxar-lo... prevenint problemes futurs; preparant-te si desitges quedar-te embarassada; recuperar-te del part; gaudint de la 
menopausa; normalitzant cirurgies i, millorant qualsevol problemàtica o disfunció que  puguis patir. 

Inscripcions als tallers i xerrades 
Telèfon: 938 466 618 Whatsapp: 670 311 604 Correu electrònic: siad@lesfranqueses.cat

TALLERS XERRADES
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[ actualitat ]

EEl 21 de gener se celebra a nivell europeu el Dia de la 
Mediació. Una diada per reflexionar sobre la resolució de 
conflictes i els valors de la cultura de la pau. Enguany, a 
les Franqueses, aquesta commemoració es focalitzarà 

en els més joves i ho farà a través del teatre. Els dies 19 i 21 
de gener, si la situació sanitària ho permet, l'alumnat de 2n 
d'ESO dels instituts Lauro i el Til·ler participarà en un teatre 
fòrum que convida a reflexionar sobre els prejudicis, els 
rumors i els estereotips. L'obra "Per què ho dius" se situa en 
un local públic on una persona perd una cartera i acusa als/
les possibles autors/es del robatori basant-se en estereotips. 
La situació desemboca en una discussió on s'evidencien els 
prejudicis de cadascun dels personatges.

L'objectiu de les activitats que, coincidint amb el 21 de gener, 
organitza el Servei de Mediació i Veïnatge de les Franqueses 
és treballar en la formació i en la pedagogia de la mediació 
com a eina alternativa a la resolució de conflictes.

Aquest servei de mediació de les Franqueses acompanya 
la ciutadania en la resolució i en la gestió de conflictes 
derivats del veïnatge donant suport i assessorament legal. A 
més a més, també organitza formacions. S'hi pot contactar 
demanant cita prèvia al 938 467 676 o al 670 311 857.

Celebració del Dia Europeu de la 
Mediació amb teatre pels instituts
L'objectiu es promoure entre els i les joves els valors de la cultura de la Pau

S'entreguen els diplomes del programa "Coneix les Franqueses"

Els i les participants en el programa Coneix les Franqueses, 
d'acollida a persones nouvingudes, han rebut aquest matí el 
diploma que acredita els coneixements adquirits.

Durant 5 sessions, celebrades durant els mesos de novembre 
i desembre, prop d'una vintena de participants han pogut 
conèixer quins són els drets i els deures de la ciutadania i amb 
quins recursos municipals poden comptar.  L'objectiu d'aquestes 

Els i les participants al programa "Coneix les Frnanqueses" amb les 
tècniques de Polítiques Socials i la regidora, Marta Sánchez

15 hores de formació és d'una banda, familiaritzar aquestes 
persones amb el municipi dels qual són veïns i veïnes, donar eines 
per fomentar-ne l'autonomia pel que fa als recursos municipals 
i públics i fomentar la convivència i la cohesió social. Durant les 
sessions compten amb l'acompanyament de les agents d'acollida 
i traductores i de diversos serveis municipals com el Servei 
d'Informació i Atenció a les Dones, el Servei de Mediació a les 
Comunitats de Veïns o el Servei de Biblioteca Municipal.

A mitjans del mes de desembre, els i les participants que han 
superat el curs han rebut el diploma acreditatiu de mans de la 
regidora de Polítiques Socials, Marta Sánchez, que ha reiterat el 
convenciment de que "aquest programa apropa les persones al 
municipi" i ha volgut agrair la feina a les tècniques implicades.

El programa d'acollida Coneix les Franqueses s'emmarca 
dins els programa Diversitat i Convivència de les Franqueses 
i compta amb el suport econòmic del Fons Social Europeu i 
de la Generalitat de Catalunya.  L'assistència a aquest curs és 
imprescindible per poder tramitar la certificació d'acollida, 
conjuntament amb les formacions de coneixement de l'idioma i 
del món laboral.



Viu el Nadal a les Franqueses

Activitats de Nadal a Les Franqueses

Venda d’entrades anticipada a www.
treatres.lesfranqueses.cat, a www.
entrapolis.com, al Teatre Auditori de 
Bellavista o al Casal Cultural de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 17 a 
21 h, i dissabtes, de 10 a 14 h. Entrades 
numerades. Preu general 18 € / reduït 
15 € (entrades anticipades, majors de 
65 anys, pensionistes, aturats i menors 
de 25 anys). 

1 de gener
19 h Teatre Auditori de Bellavista
31è Concert d’Any Nou amb 
l’Orquestra Internacional Maravella

1

Taller de fanalets, xocolatada i música nadalenca per a 
tothom. Aforament limitat. Org. Associació de veïns de 
Bellavista. Col·lab. Centre Social i Cultural  

3 de gener
16.30 a 19.30 h Centre Social  
i Cultural de Bellavista
Taller de fanalets

Creació del taller de fanalets per a la rebuda dels Patges de 
Corró d’Amunt . Org. Associació de Festes i Festa Major de 
Corró d’Amunt.

3 de gener
17 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Taller de fanalets i rebuda de 
Patges

3

3 de gener
16.30 a 20.30 h Espai Can Prat

L’Espai dels somnis
Venda d’entrades a www.teatres.lesfranqueses.cat

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

5 de gener

4 de gener
10 a 14 h i 16.30 a 20.30 h  Espai Can Prat

10 a 14 h Espai Can Prat

L’Espai dels somnis

L’Espai dels somnis

Venda d’entrades a www.teatres.lesfranqueses.cat

Venda d’entrades a www.teatres.lesfranqueses.cat

4 de gener
17 a 20 h Plaça de l’Espolsada

El patge Ganxet
Org. LF Comerç i col·lab. Ajuntament de les Franqueses

4

5

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Els Reis Mags d’Orient arribaran a les Franqueses del Vallès 
en helicòpter per recórrer els carrers de Corró d’Avall. Les 
famílies podran saludar als Reis Mags d’Orient. Recordeu 
ensenyar a Ses Majestats on han de deixar els regals i les jo-
guines amb una sabata ben enllustrada i amb les mogetes 
que han repartit els Ganxetins i les Ganxetines.

A partir de les 16 h
Visita de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient Corró d’Avall

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient recorreran els carrers 
de Llerona fins arribar a la carpa del Consell del Poble de 
Llerona on els infants podran lliurar-los les seves cartes. Re-
cordeu ensenyar a Ses Majestats on han de deixar els regals 
i les joguines amb una sabata ben enllustrada i amb les 
mogetes que han repartit els Ganxetins i les Ganxetines.
Org. Festes Laurona

A partir de les 18.30 h
Visita de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient Llerona

Els Reis Mags d’Orient arribaran a les Franqueses del Vallès 
en helicòpter per recórrer els carrers de Bellavista. Les 
famílies podran saludar als Reis Mags d’Orient. Recordeu 
ensenyar a Ses Majestats on han de deixar els regals i les jo-
guines amb una sabata ben enllustrada i amb les mogetes 
que han repartit els Ganxetins i les Ganxetines.

A partir de les 16.30 h
Visita de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient Bellavista

El patge Ganxet,  
els Ganxetins i les  
Ganxetines
El 4 de gener, a la plaça de l’Espolsada, 
entrega la teva carta al patge Ganxet! 
De 17 a 20 h, el patge Ganxet recollirà 
les cartes amb els desitjos dels infants. 
Durant la tarda hi haurà animació infantil, 
taller de fanalets, xocolatada amb coca de 
forner i caramels per a tothom. 

Org. LF Comerç i  
Col·lab. Ajuntament  
de les Franqueses

Els infants podran descobrir els espais màgics 
on els i les ajudants de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient treballen els dies previs a la seva 
arribada. Tots i totes marxarán carregats de 
somnis, regals, tallers i contes!

#espaidelssomnis

Horaris:

El recorregut té una durada de 30 minuts.
Venda d’entrades a www.teatres.lesfranqueses.cat 
Entrada per a 2 persones.  
Preu: general 5 €/ reduït 4 € (entrades anticipades, 
majors de 65 anys, pensionistes, aturats i menors de 
25 anys).

Espai Can Prat

3 i 4 de gener, de 16.30 a 20.30 h
4 i 5 de gener, de 10 a 14 h

#elpatgeganxet

Des del 17 de desembre fins al 5 
de gener, deixa la teva carta a la 
Bústia Reial!

Els Reis Mags d’Orient recolliran les cartes 
dels infants de les Bústies Reials situades a:
- Plaça Major de Bellavista
- Consell del Poble de Corró d’Amunt
- Plaça de l’Espolsada de Corró d’Avall
- Consell del Poble de Llerona

#reismagsdorient 
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Guanyadors del Concurs de Dibuix 

Primer premi Tercer premiSegon premi 

Jan Lloret
Hugo Caballero

Marta Viure
Jan Marc Gutierrez
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Jan Lloret
Hugo Caballero

Marta Viure
Jan Marc Gutierrez

Guanyador absolut del Concurs de Dibuix
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[ les Franqueses en imatges ]

Viu el Nadal a les Franqueses
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[ les Franqueses en imatges ]

Festa de la Infància



CONCEPTE INICI 
VOLUNTÀRIA 

FI
VOLUNTÀRIA

FRACCIONATS/
DOMICILIATS

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS          

IMPOST BÉNS IMMOBLES-1A FRACCIÓ-DOMICILIATS          

IMPOST BÉNS IMMOBLES-2A FRACCIÓ-DOMICILIATS          

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                        

IMPOST BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS                        

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                      

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                       

TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS        

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-1A FRACCIÓ-DOMICILIATS           

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-2A FRACCIÓ-DOMICILIATS           

TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS-NO DOMICILIATS       

TAXA RESIDUS COMERCIALS-1A FRACCIÓ-DOMICILIATS          

TAXA RESIDUS COMERCIALS-2A FRACCIÓ-DOMICILIATS          

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL                            

TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES-NO DOMICILIATS         

TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES-1A FRACCIÓ-DOMICILIATS          

TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES-2A FRACCIÓ-DOMICILIATS          

TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS                         

MERCAT MUNICIPAL 1R TRIMESTRE                       

MERCAT MUNICIPAL 2N TRIMESTRE                       

MERCAT MUNICIPAL 3R TRIMESTRE                       

MERCAT MUNICIPAL 4T TRIMESTRE                       

PP PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-AGOST 2021                        

PP PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-DES. 2021                     

PP PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-GENER                           

PP PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-FEBRER                            

PP PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-MARÇ                                   

PP PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-ABRIL                            

PP PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-MAIG                              

PP PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-JUNY                              

PP PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-JULIOL                            

PP PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-AGOST                             

PP PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-SETEMBRE                          

PP PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-OCTUBRE                           

02/05/2022

          

          

01/09/2022

01/09/2022

01/04/2022

16/09/2022

02/05/2022

          

          

02/05/2022

          

          

02/05/2022

02/05/2022

          

          

02/05/2022

25/02/2022

26/05/2022

26/08/2022

25/11/2022

24/01/2022

25/01/2022

25/02/2022

25/03/2022

22/04/2022

26/05/2022

23/06/2022

26/07/2022

26/08/2022

23/09/2022

21/10/2022

25/11/2022

05/07/2022

04/11/2022

04/11/2022

03/06/2022

16/11/2022

05/07/2022

05/07/2022

05/07/2022

05/07/2022

05/07/2022

26/04/2022

26/07/2022

26/10/2022

26/01/2023

25/03/2022

25/03/2022

26/04/2022

26/05/2022

23/06/2022

26/07/2022

26/08/2022

27/09/2022

26/10/2022

25/11/2022

23/12/2022

26/01/2023

02/05/2022

03/10/2022

02/05/2022

03/10/2022

02/05/2022

03/10/2022

02/05/2022

03/10/2022

2022
� scalcalendari

Tens disponible el calendari fi scal 2022 a www.lesfranqueses.cat

PP PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-NOVEMBRE 23/12/2022 24/02/2023
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[ actualitat ]

El Cros de les Franqueses es disputa el 22 de gener i ho 
fa amb un nou circuit. Aquest serà per la Zona Esportiva 
Municipal de Ciclisme (Polígon del Pla de Llerona entre 
els carrers d’Holanda i d’Alemanya). La sortida del 26è 

Cros Popular serà a les 10 i el 29è Cros Escolar a les 10.30 h.

•Cros popular 10.00 h
•Cadet femení i masculí 10.30 h
•Infantil femení i masculí 10.50 h
•Aleví femení i masculí 11.45 h
•Benjamí femení i masculí 12.05 h
•Prebenjamí femení i masculí 12.20 h
•Mini femení i masculí 12.30 h

26è Cros Popular i 29è Cros Escolar
El cros de les Franqueses estrena nou circuit a la zona mpal de ciclisme

Enguany s’estableix la modalitat conjunta de participació, 
per tant les sortides de cada categoria masculina i femenina 
es realitzaran alhora. La participació pot ser tant individual 
com per equips, que han d’estar formats per un mínim de 
5 corredors/res. Cada participant pot representar el seu 
centre escolar, club o associació esportiva o córrer de forma 
personal. La competició escolar és puntuable per a la Lliga 
Comarcal de Cros en totes les categories fixades pel Consell 
Esportiu.

Les inscripcions es poden realitzar el mateix dia fins a 15 
minuts abans de cada cursa. Tots/es els/les participants 
tindran un obsequi al final de cada cros. La celebració 
d’aquesta activitat està subjecta a les mesures Covid19 
vigents en la data prevista.

Presenta la teva candidatura com a esportista destacat/da a la 
temporada 21/22

Un any més, aquest 2022 amb el compromís de 
valorar l’esforç, la constància i la dedicació des 
de l’Ajuntament volem reconèixer els mèrits dels/

les nostres esportistes. Per fer-ho s’obre una nova 
convocatòria per presentar candidatures individuals per 
a rebre homenatge per les fites esportives aconseguides 
durant aquesta temporada. Aquelles persones que ho 
considerin poden optar a ser reconegudes per les seves 
gestes en el món de l’esport.

Caldrà presentar la llicència esportiva i el currículum 
amb els mèrits aconseguits durant la temporada 2020/21, 
enviant un email a esports@lesfranqueses.cat abans del 
31 de gener de 2022 Els mèrits seran valorats segons els 
criteris del Patronat Municipal d’Esports, el qual notificarà 
la idoneïtat de la candidatura a la persona interessada.
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[ espectacles ]

Venda d'entrades 

(*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys)

Anticipada, a partir del 6 de setembre, a les taquilles del Teatre Auditori de Bellavista i del 
Casal Cultural de Corró d’Avall, de dl. a ds. de 17 a 21 h, i ds., també, de 10 a 14 h, i a:

www.teatres.lesfranqueses.cat - www.entrapolis.com  

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

Cicle d'Espectacles Infantils i 
Familiars 

Ds. 8 de gener
18 h Teatre Auditori Bellavista 
Durada: 45 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys

 LA MOTXILLA DE L'ADA. Teatre al detall. L'Ada té ganes 
de jugar, per això es troba amb la seva millor amiga i el 
seu millor amic... i juguen. Ara ja no porta aquella motxilla 
feixuga, que tant li pesava, que no la deixava ser qui és. Amb 
aquella motxilla, l'Ada sentia que no encaixava amb el que 
suposem que ha de ser un nen o una nena. Però ara ja ha 
trobat el seu lloc. Un espectacle que ens parla de la identitat 
de gènere, perquè allò de "nen-nena, home-dona, blau-rosa, 
fort-feble..." potser ha de canviar definitivament.

Text: Jordi Palet - Direcció: Joan M. Segura Bernadas - 
Interpretació: Xavi Idàñez i Txell Botey.

Cicle Humor & Co.

Ds. 15 de gener
20 h Teatre Auditori de 
Bellavista
Durada: 75 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros

LIKES. Dara. La Lídia, el Toni, el Pol i la Berta són quatre 
companys accidentals que comparteixen un espai de 
coworking mentre miren de tirar endavant cada una de les 
seves professions. Cap dels quatre ha aconseguit treballar 
de la manera que esperava fer-ho. Bé, treballar sí, el que no 
han aconseguit és vendre’s; ningú els coneix. A partir d’una 
foto fortuïta i una reacció inesperada a les xarxes, els quatre 
veuran com les seves vides canvien dràsticament. El que 
no saben és on porta el camí. «Likes» és una obra que posa 
sobre la taula quants likes necessitem per poder, també, 
posar-hi un plat.

Direcció i text: Roc Esquius - Interpretació: Núria Deulofeu, 
Bernat Mestre, Isidre Montserrat i Míriam Tortosa.

Cicle d'Espectacles Infantils i 
Familiars

Ds. 22 de gener
18 h Teatre Auditori Bellavista 
Durada: 45 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys

MOLSA. Thomas Noone Dance. Dansa, titelles i vídeo-
projecció es combinen a «Molsa» per explicar als nens i 
nenes una història emotiva i tendra, un delicat conte sobre 
l’amistat. El protagonista, el gos Molsa, busca incansable la 
seva amiga Janinka després que la guerra els hagi separat. 
Cap dels obstacles que li sortiran al pas el farà defallir: 
Molsa està disposat a córrer tot d’aventures a fi de retrobar-
se amb la nena. Thomas Noone Dance tradueix al llenguatge 
de la dansa les emocions que recorren el cèlebre relat de 
David Cirici, Premi Edebé de Literatura Infantil 2013.

Text: David Cirici - Direcció: Thomas Noone - Interpretació: 
Joel Mesa, Paula Tato, Blai Rodríguez.

Commemoració del bombardeig 
de 1939 

Ds. 29 de gener
18 h Casal Cultural Corró d'Avall 
Durada: 50 minuts
Preu: 8 i 6* euros

36+1. Inútils mots. «36+1» és un espectacle de poesia i 
teatre, un espectacle de creació, una teatralització que neix 
de la tria de quinze títols de «36 poemes a partir del 36», 
el llibre de l’escriptor barceloní Ricard Creus que es va 
publicar al 1978. Es tracta d’una visió íntima dels fets que 
es van produir a partir del 18 de juliol de 1936. Parla de la 
guerra, de la postguerra i de la lluita silenciosa que va portar 
a la recuperació de les llibertats democràtiques. Si primer 
el relat és quotidià i marcadament emocional, a mesura 
que avancem en els anys, per força, el discurs es va fent 
més polític i filosòfic. No es tracta, doncs, d’una narració 
nostàlgica sinó d’una constatació vital.

Text: R. Creus - Direcció, adaptació i interpretació: M. Pla.
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1 dissabte
31è Concert d’Any Nou amb l’Orquestra 
Internacional Maravella
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Venda d’entrades anticipada a www.teatres.
lesfranqueses.cat o al Teatre Auditori de Bellavista 
o al Casal Cultural de Corró d'Avall, de dilluns 
a divendres, de 17 a 21h i dissabtes de 10 a 14. 
Entrades numerades. Preu general 18€ / reduït 15€ 

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

3 dilluns
L’espai dels somnis
16.30 a 20.30 h Espai Can Prat
El recorregut té una durada 30 minuts
Venda d’entrades a www.teatres.lesfranqueses.
cat. Entrada per a 2 persones. Preu: 5€/4€

Taller de fanalets
16.30 a 19.30 h Centre Social i Cultural de 
Bellavista
Taller de fanalets, xocolatada i música nadalenca 
per a tothom.Aforament limitat.Org. AV Bellavista

Taller de fanalets i rebuda de Patges
17 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Creació de taller de fanalets per a la rebuda dels 
Patges de Corró d’Amunt
Org. Associació de Festa Major de Corró d’Amunt

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

4 dimarts
L’espai dels somnis
De 10 a 14 i de 16.30 a 20.30 h Espai Can Prat
El recorregut té una durada 30 minuts
Venda d’entrades a www.teatres.lesfranqueses.
cat. Entrada per a 2 persones. Preu: 5€/4€

El patge Ganxet, els Ganxetins i les Ganxetines
Entrega de cartes, animació infantil, taller, 
xocolatada
17 a 20 h Plaça de l’Espolsada. Org. LF Comerç

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

5 dimecres
L’espai dels somnis
De 10 a 14 h Espai Can Prat
El recorregut té una durada 30 minuts
Venda d’entrades a www.teatres.lesfranqueses.
cat. Entrada per a 2 persones. Preu: 5€/4€

Visita de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient 
Corró d’Avall
16 h Xocolatada a la plaça de l’Ajuntament
17 h Arribada en helicòpter de Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient a la plaça Joan Sanpera

18.15 h Inici del recorregut de Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient
19 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient a la plaça de 
l’Espolsada

Visita de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient 
Bellavista
16.30 h Arribada en helicòpter de Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient al parc del Mirador
17 h Inici del recorregut pels carrers de 
Bellavista
18.30 h Xocolatada, recepció i lliurament de cartes 
a Ses Majestats els Reis d’Orient a la pl. Major

Visita de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient 
Llerona
18.30 h Ses Majestats els Reis Mags d’Orient 
recorreran els carrers de Llerona fins arribar a 
la carpa del Consell del Poble de Llerona on els 
infants podran lliurar-los les seves cartes. 
Org. Festes Laurona

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

9 dijous
Gran Concert de Reis de la Coral Xeremella
13 h Església Parroquial de Santa Eulàlia
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

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

11 dimarts
Espai Zero. Taller de construcció percussió 
caixa flamenca
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a joves de 16 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

13 dijous
Hora del conte per a nadons ‘’El ratolí 
Frederick’’
A càrrec de Cacauet teatre
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall 
Activitat adreçada a famílies amb infants de 0 
a 36 mesos. Inscripció prèvia a partir del 3 de 
gener a la Biblioteca de Corró d’Avall al 
935 661 550 o al b.franqueses.c@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Taller de construcció percussió 
caixa flamenca
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a joves de 16 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

14 divendres
Espai Zero. Taller de construcció percussió 
caixa flamenca
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a joves de 16 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

16 diumenge
Cicle Musical Encicla’t
El cor Sound 8 amics de la unió
10.45 h Parròquia de Santa Maria de Llerona
Org. Associació d’intercanvis socials i culturals 

Sortida de natura
Del Cim de les Àligues al Mirador del Perer, 
ermita de Sant Climent i la cova del Xec
8.30 h Plaça Can Ganduxer
Inscripcions a info@lacivica.com
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

Circulació de trens tripulats
11 a 13 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Donació 1,5€/ viatge o 4 viatges per 5€
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

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

18 dimarts
Espais de lectura: ‘’Els nois de la Nickel’’
Tertúlia literària de la novel·la ‘’Els nois de la 
Nickel’’, de Colson Whitehead
18 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall 
Activitat adreçada a adults. Inscripció prèvia a 
partir de l'11 de gener a la Biblioteca de Corró 
d’Avall al 935 661 550 o al b.franqueses@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Treballem la Pau i la No violència i 
tolerància
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

20 dijous
Espai Zero. Taller de construcció percussió 
caixa flamenca
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a joves de 16 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

[ agenda ]
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"Gener florit, 
abellar ric"

Parlem de sexualitat i afectivitat a casa
Taller per abordar l’educació afectivo-sexual 
amb infants i joves
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 466 618 o a siad@
lesfranqueses.cat. Org. SIAD
..................................................................................

21 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

22 dissabte
26è CROS POPULAR - 29è CROS ESCOLAR
10 h Cros Popular 
10.30 h Cros Escolar 
A la Zona Esportiva Municipal de Ciclisme
Inscripcions gratuïtes 15 minuts abans de cada 
cursa. Més informació a www.lesfranqueses.cat

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

23 diumenge
Circulació de trens tripulats
11 a 13 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Donació 1,5€/ viatge o 4 viatges per 5€
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

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

25 dimarts
Espai Zero. Jocs de Taula
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

27 dijous
Espai Zero. Celebrem el dia de l’educació i 
treballem la cohesió
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Hora del conte: ‘’Quatre llunes i un pirata!’’
A càrrec de Mon Mas
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitat adreçada a partir de 3 anys
Inscripció prèvia a partir del 20 de gener la 
Biblioteca de Bellavista al 938 404 388 o al 
b.franqueses.c@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

28 divendres
Espai Zero. PopCorn
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

30 diumenge
Representació teatral: V(B)ELLESA
17 h Teatre Auditori de Bellavista
Activitat adreçada a la gent gran

Circulació de trens tripulats
11 a 13 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Donació 1,5€/ viatge o 4 viatges per 5€
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Taller de defensa personal
Destinat a dones majors de 15 anys per aprendre 
a defensar-se en situacions d’assetjament 
masclista, conèixer les tècniques de prevenció. 
10 a 12 h Espai Can Prat
Informació i inscripcions al 938 466 618 o a siad@
lesfranqueses.cat. Org. SIAD

CURSOS DE SARDANES

Ensenyar a ballar a principiants absoluts, 
pràctica i aprendre a comptar i repartir
Dies 11,18 i 25 de gener
17.15 a 18.30 h Casal de la Gent de Corró d'Avall
Dies 14,21 i 28 de gener
17 a 18.15 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions al sardanistesfranquesins@gmail.
com o WhatsApp al 616 73 35 83 
Org. Sardanistes franquesins

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Projecte Singulars
Adreçat a joves de 16-29 anys inscrits al SOC com 
a demandants no ocupats i a Garantia Juvenil 
- Màrqueting Digital i E-Commerce
- Magatzem i logística 4.0.
- Fred Industrial
- Energies Renovables
- Robòtica Industrial
- Impressió 3D aplicada a l’industria
Més informació i inscripcions a borsatreball@
lesfranqueses.cat o al WhatsApp 673 659 350

CLASSES DE PILATES

Dilluns de 18.30 a 19:30 h Nau de Can Ganduxer
Dimarts de 18 a 19 h i de 19 a 20 h  Nau de Can 
Ganduxer
Inscripcions a info@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

TOTES LES ACTIVITATS D'AQUESTA 
AGENDA ESTAN SUBJECTES A LES 
MESURES SANITÀRIES VIGENTS EN 

EL MOMENT DE CELEBRACIÓ I PODEN 
PATIR ALTERACIONS I/O CANVIS

CLASSES DE IOGA PER A TOTES LES EDATS

Dilluns de 16 a 17 h Nau de Can Ganduxer
Dimarts de 20 a 21 h Nau de Can Ganduxer
Inscripcions a info@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CORAL XEREMELLA

Activitat de cant coral adreçada a adults
Tots els dijous de 21.20 a 23.30 h Nau de Can 
Ganduxer
Més informació a info@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES

Curs escolar (setembre – juny)
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.
Centre Cultural de Bellavista (938 405 781) i Nau 
del Centre Cultural Can Ganduxer (938 404 967) 
Inscripcions obertes/places limitades
Més informació a 
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat a 
centrejoves.corro@lesfranqueses.cat o 
a centrejoves@lesfranqueses.cat

CASALS INFANTILS MUNICIPALS

22 dissabte
Excursió fins al Parc Catalunya de Sabadell
9 a 17 h Estació de RENFE les Franqueses- Corró 
d’Avall
Inscripció prèvia i places limitades
Preu: 5€ inscrit / 7€ no inscrit
Es quedarà a les 9 h a l’Estació de RENFE i 
arribarem a les 17 h a la mateixa estació

Casals Infantils Municipals Diari
Curs escolar (setembre – juny)
Espai de lleure educatiu adreçat a infants de 3 a 
11 anys.
16.30 a 18.30 h Casal Infantil Municipal a 
Bellavista (Centre Cultural de Bellavista) i Corró 
d’Avall (Centre Cultural Can Ganduxer)
Inscripcions obertes i places limitades
Preu segons el dia de participació
Més informació al Casal Infantil Municipal de 
Bellavista al 938 405 781 i 
al Casal Infantil Municipal de Corró d’Avall al 938 
466 506 i al casalsinfantils@lesfranqueses.cat
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[ grups polítics ]

Montse Vila
Portaveu del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)

Engeguem l’any amb moltes ganes i nous projectes. Projectes de futur que han de fer de les Franqueses un municipi més 
amable on poder viure. La seguretat és primordial per viure amb tranquil·litat igual que ho és el civisme. La mobilitat sostenible 
i les energies renovables son necessàries per garantir l’amabilitat del municipi. Per aquest motiu hem apostat i fort per 
impulsar la seguretat incorporant 10 agents més a la plantilla de la policia. Un increment de més del 30%. Hem acabat el 
redactat de la nova ordenança d’animals de companyia perquè l’anàlisi d’excrements dels gossos per ADN ens permeti reduir 
l’incivisme en aquest aspecte. Estem replantejant tot el tema de mobilitat per garantir rutes a peu segures pels nostres infants, 
carrils bici i centres de pobles pacificats. I apostem per les energies renovables amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
per autoconsum. Aquests només son alguns dels projectes que impulsarem per continuar tenint les Franqueses que ens 
mereixem.

Tants caps, tants barrets

La moció presentada pel PSC “instant a l’Equip de Govern de l’Ajuntament de
LFV a prendre mesures per millorar la seguretat ciutadana al municipi”, aprovada amb el vot en contra de JuntsxLF –soci de 
govern!- tractada al ple del 25-11-21, va posar de manifest, per una banda, l’absurditat per part d’un grup que governa d’instar-
se a si mateix a portar a terme unes accions, cosa que ja han fet en més d’una ocasió; per l’altra, ens va mostrar un cop més la 
manca de coordinació i d’entesa dins l’equip de govern. Pel bon funcionament de l’ajuntament és imprescindible que hi hagi una 
planificació conjunta, un control
de les accions que es porten a terme i una avaluació dels resultats. Ens preguntem si és aquest el motiu del retorn del PSC 
al govern municipal, o més aviat és el de facilitar a Junts l’aprovació d’uns pressupostos de continuïtat,  i de pas anar fent 
precampanya de cara a les eleccions municipals del 2023.
És evident que cal un increment dels recursos humans de la vigilància i a més una millora en la seva qualitat, però cal treballar 
contra les causes de la inseguretat ciutadana:  disposant  de més habitatge social, promovent l’educació ciutadana, augmentant 
els recursos a Polítiques Socials, recuperant el Pla de Xoc amb  una dotació suficient i oferint alternatives engrescadores al 
jovent. Aquestes són algunes de les propostes que fem des de l’oposició de cara als pressupostos del 2022.

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

Fidel Membrive
Membre d'Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

El cambio que necesita les Franqueses

Empieza un nuevo año y es momento de mirar hacia el futuro, de caminar hacia los nuevos proyectos, de avanzar todos juntos 
hacia el cambio que necesita Les Franqueses. 

Un cambio donde el protagonismo es de nuestros vecinos y vecinas, donde tu voz es nuestra voz, porque queremos mejorar la 
vida de nuestras familias con diferentes soluciones, como por ejemplo la gratuidad del material escolar, con un futuro mejor 
para nuestros mayores de Bellavista con una residencia y centro de día que se merecen, con más y mejor seguridad, gracias 
a nuestra moción aprobada en el pleno, con más policías dentro y fuera de la comisaria, y con más y mejores espacios para 
nuestras entidades deportivas con un nuevo pabellón en Corró d'Avall. 

Nuestro compromiso está y seguirá estando contigo. El cambio que necesita Les Franqueses empieza en ti. ¡Gracias por estar 
ahí! ¡Seguimos!
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Fidel Membrive
Membre d'Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

Grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

El Nadal i els Reis són dues festes que estan íntimament connectades i que tenen un significat molt especial. Entremig sempre 
finalitza un any i comença un altre, i molts de nosaltres fem una ullada enrere, i reflexionem sobre l'any que acaba i, tot seguit, 
mirem endavant amb la pretensió de millorar i fer les coses millor. Els més menuts fan la carta als Reis amb la il·lusió de que 
s'acompliran els seus desitjos. Nosaltres, amb la fe de que passaran per l'Ajuntament de les Franqueses, també farem la carta 
als Reis i els hi posarem ben fàcil perquè no hauran de fer ni tan sols màgia, tot el que demanem amb voluntat política es pot fer.
Primer de tot, demanem més recursos per serveis socials perquè els tràmits que es facin no quedin sense enviar per falta de 
personal. Perquè quan s'enviïn i es resolguin potser ja és massa tard.
Demanem més seguretat, més agents de policia i un pla local contra l'okupació.
Demanem un reconeixement local a l'excel·lència acadèmica i una FP de qualitat perquè la gent jove es pugui formar al municipi i 
trobar feina qualificada.
Demanem que el soroll que han de suportar molts veïns i veïnes de Corró d'Avall i Llerona se solucioni amb voluntat política i 
deixant de marejar la perdiu.
En definitiva, demanem que el ciutadà senti que el seu ajuntament és proper i s'ocupa de les coses importants i que veritablement 
els preocupen i no es perd en ideologies ni en debats que s'allunyen dels problemes reals.

Un mal que no vol presses
Les mesures policials per resoldre problemes de convivència poden semblar efectives momentàniament, però de fet no resolen 
el problema sinó que només el desplacen. La situació actual de conflictivitat i la percepció d’inseguretat greu en determinades 
zones del municipi no es poden deslligar de la manca de polítiques de prevenció socioeducativa, unes polítiques que havien 
existit quan les Franqueses tenia menys de la meitat de la població que té ara i la plantilla de treballadors de l’ajuntament 
incloïa un educador de carrer. L’educador de carrer treballa amb els joves que fan del carrer el seu espai prioritari de relació 
per detectar riscos d'exclusió i prevenir conflictes; crea projectes socioeducatius per reduir situacions de risc (consum de 
substàncies, absentisme escolar, conductes predelictives, violència de gènere...); fomenta processos per potenciar l'autonomia 
personal dels joves i ajudar-los a integrar-se de forma activa i positiva en el seu entorn natural i de proximitat, i ho fa utilitzant 
els recursos i serveis disponibles en educació, esports, lleure, salut, formació ocupacional, inserció laboral, habitatge, 
prestacions econòmiques, atenció psicològica... La conflictivitat social no té solucions màgiques i a curt termini, sinó que 
requereix prevenció i treballar en diversos àmbits alhora, planificar amb valentia, sense càlculs electorals i sabent que els 
resultats seran a llarg termini, però que ens beneficiaran a tots.

Maria Forns
Portaveu del 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.




