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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
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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Un 75 per cent d’accions ja 
en marxa i més d’un 35% 
total d’execució del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) 

de les Franqueses fins al juliol de 
2021. Aquestes són les dades que 
s’extreuen de la rendició de comptes 
sobre l’estat d’execució del PAM, 
que s’ha fet a finals de setembre. I és 
que d’aquesta manera l’Ajuntament 
referma el seu compromís de 
transparència.

Permeteu-me que faci una valoració 
molt positiva d’aquestes dades. 
El primer PAM de les Franqueses 
arriba en un moment gens fàcil. El 

context de pandèmia ens ha obligat a tenir un paper molt important en l’impuls 
de l’economia local i en l’ajut a sectors i particulars que han passat per moments 
realment complicats. Aquesta realitat ha generat canvis i haver de prendre decisions 
ràpidament per donar resposta a la ciutadania.

Aquest Ajuntament ha demostrat estar al costat dels/les veïns i veïnes de les 
Franqueses. Ha sabut recollir les necessitats reals i ha reaccionat en un moment 
de crisi. Però  voldria recordar que paral·lelament al PAM també hem estat capaços 
de posar en marxa un Pla de Xoc per pal·liar els efectes de la pandèmia. En un 
moment de màxima urgència, dins d’un context desconegut per a nosaltres, hem 
estat capaços de consensuar respostes entre tots els grups municipals. I això és 
realment important.

El PAM ha de ser un document viu, que estigui en constant actualització perquè s’ha 
d’adaptar a la situació del moment. Nosaltres fem una previsió de grans projectes 
que ens ajudin a definir les Franqueses del futur, però també hem de donar resposta 
al dia a dia. Per tant, aquest full de ruta estarà en constant revisió i evolució.
Dels projectes prioritaris d’aquest mandat ja us n'he parlat moltes vegades. 
Volenmun Parc del Falgar i la Verneda que sigui un model de referència en educació 
mediamental, volem una residència que ens ajudi a donar resposta a les necessitats 
de la nostra gent gran,... I és que la cura de les persones, l’activació econòmica i la 
preservació del mediambient són les nostres prioritats. I anem en aquest camí.

Com sabeu, des del mes de juliol comptem amb un nou pacte de govern. Continuem 
treballant. Continuem endavant amb pas ferm i posicionant les Franqueses com a un 
municipi de referència a la comarca i al país. I així ha de ser. Hem de tenir un govern 
fort i cohesionat. I aquest és el nostre compromís per avançar cap endavant. Hem 
aprovat uns pressupostos que també ens permetran fer les inversions previstes.
Hem desplegat el primer PAM de les Franqueses en una situació realment 
excepcional, una pandèmia. Tot i així, aquest Ajuntament no s’ha aturat en cap 
moment. I no només no s’ha aturat, sinó que ha sabut donar resposta a les noves 
necessitats. Vull recordar-vos que l’estat d’execució del PAM es pot seguir en tot 
moment al web www.lesfranqueses.cat. 

Nosaltres, tots junts, seguim. Seguim endavant perquè volem un municipi 
capdavanter en tots els àmbits: el social, el mediambiental, l’econòmic, el cultural,... 
i treballarem cada dia per aconseguir-ho. Aquest és el nostre màxim compromís. 
Ens en sortirem!

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès

GRUPS 
POLÍTICS

22-23

EN IMATGES

ESPECTACLES

19

Consulta els espectacles del mes 
d'octubre
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[ actualitat ]

L'Ajuntament de les Franqueses s'ha compromès a ser 
una administració oberta. I és en aquest sentit que a 
finals de setembre ha fet la primera rendició de comptes 
de l'estat d'execució del Pla d'Actuació Municipal, el 

Pam a pam, fins al juliol de 2021. La regidora de Processos 
Estratègics, Marina Ginestí, ha explicat que fins a aquesta data 
ja hi ha en marxa el 75% de les accions. "Cal tenir en compte, 
i això és molt important, que al llarg d’aquesta legislatura 
hi ha hagut una situació excepcional. I és que la pandèmia 
ens ha afectat, i molt, a l’execució de projectes perquè s’ha 
hagut de reformular tant l’organització com l’economia de 
l’Ajuntament. La crisi que ha generat la situació sanitària 
ha fet que hagin sorgit noves prioritats o que algunes que ja 
estaven contemplades s’acceleressin. Tot i així, hores d’ara 
podem afirmar que s’han engegat el 75% de les accions, una 
dada molt positiva tenint en compte, com deia ara, la situació 
tan delicada que hem viscut", ha explicat Ginestí.

El PAM s'estructura en cinc grans eixos i l'estat d'execució 
és el següent:

• Municipi on viure i gaudir (43,2%)

• Municipi que avança econòmicament (40,6%)

• Municipi amable i ben connectat (25%)

• Municipi verd i sostenible (27,6%)

• Govern obert (35,9%)

Pel que fa a actuacions:

• 34 actuacions al 25% d'execució

• 22 actuacions al 50% d'execució

• 11 actuacions al 75% d'execució

• 8 actuacions al 100% d'execució (finalitzades)

L'estat d'execució del PAM es pot seguir íntegrament i tenint 
en compte diferents variables (es poden consultar les xifres 
per categoria, tipus d'actuació...) a www.lesfranqueses.cat. Al 
llarg de l'acte, l'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, 
ha destacat que el PAM és un document viu i s'ha d'anar 
actualitzant per adaptar-se a l'actualitat. De fet, Colomé ha 
recordat que s'han hagut de fer modificacions arran de les 
conseqüències de la pandèmia i ha destacat positivament les 
dades de l'estat d'execució. "Les Franqueses ha de pensar 

Un 75% de les accions del Pla d'Actuació 
Municipal de les Franqueses en marxa
L’Ajuntament ha fet balanç de les actuacions fins al juliol de 2021 

en gran i tenir un full de ruta sobre què volem ser en cinc o 
sis anys és pensar en gran", ha dit l'alcalde. Colomé també 
ha explicat que les inversions estan marcades per un factor 
econòmic, però s'ha compromès a treballar en projectes per 
fer avançar el municipi. En aquest sentit, l'alcalde també ha 
fet referència al pacte de govern entre JxLF i PSC-CP que es 
va formalitzar el mes de juliol. Un pacte que, segons Colomé, 
serà important pel desplegament dels projectes i les accions 
incloses al PAM, tot i que també ha estès la mà a l'oposició 
per fer les seves aportacions.

La portaveu suplent del grup municipal PSC-CP, Marta Reche, 
ha explicat que, arran del pacte, els dos partits de govern han 
de definir la incorporació de noves accions al PAM, que fins ara 
n'ha inclòs un total de 101. "Un dels compromisos d’ambdós 
grups es garantir la continuïtat en l’assoliment dels objectius 
que actualment hi ha en el PAM però també incorporar 
actuacions que inicialment es preveien en el mateix, tenint en 
compte, però, tant els efectes de la crisi derivada de la Covid 
19 com el que resta de mandat, per fer una bona previsió i un 
bon seguiment. Com per exemple la gratuïtat del material 
escolar per a totes les famílies franquesines amb infants 
escolaritzats a infantil i primària», ha explicat Reche.

Tan l'alcalde com les dues regidores han aprofitat l'acte de 
presentació de les dades per agrair la feina dels treballadors 
i les treballadores de l'Ajuntament de les Franqueses per 
desenvolupar el Pla d'Actuació Municipal, sobretot en un 
moment en què no ha estat gens fàcil arran de la pandèmia.

Totes les actuacions del PAM de les Franqueses estan 
vinculades a l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible 
marcada per l'Assemblea de les Nacions Unides, que 
precisament aquest 25 de setembre va arribar al seu sisè 
aniversari.
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Els actes de celebració de la Diada Nacional de Catalunya 
a les Franqueses han recuperat enguany el format de les 
darreres edicions. La commemoració ha començat amb 
la conferència de Jordi Turull "Aprenentatges i reptes 

d'ençà de l'1 d'Octubre" a Can Ribas i han continuat amb l'ofrena 
floral institucional al monòlit del passeig del Tagamanent 
acompanyada del concert de les corals Xeremella i Cor Camins 
i de les sardanes dels Sardanistes Franquesins i la cobla 
Ginesenca.

Jordi Turull ha parlat sobre tot allò que ha après d'ença de l'1 
d'Octubre i durant els 1.220 dies que ha estat a la presó. Turull, 
que primer ha agraït "l'escalf de la gent que ha fet que mai a la 
presó ens haguem sentit sols i que ens ha donat força", diu haver 
viscut tot aquest temps com a un aprenentatge sobre què fer a 
partir d'ara. "Confio en què farem la darrera embranzida per 
finalitzar el que vam començar l'1 d'Octubre" perque "crec més 
fermament que abans d'entrar a la presó que la independència 
de Catalunya és l'única via possible" ha dit. En aquest sentit ha 
reiterat que "el gran heroï de la independència va ser, és i serà la 
gent" i ha posat el focus en els polítics que, segons Turull, són en 
bona part responsables de l'actual clima de desmobilització. "Si 
assumeixes responsabilitats no pots acabar fent de fre de mà" 
ha comentat Turull en aquest mateix sentit.

La regidora de Cultura, Marina Ginestí, ha fet incís en els 1.220 
dies de Turull a la presó i en el fet que també ha estat inhabilitat 
per exercir qualsevol càrrec públic fins al juliol de 2030. L'alcalde, 
Francesc Colomé, durant la seva intervenció, ha reiterat la 
necessitat de la unitat d'acció sobre la independència i en la 
necessitat de persistir ja que "tot el que ara no fem, els altres 
ho aprofitaran per parlar de desmobilització". La conferència ha 
finalitzat amb la signatura del llibre d'honor de l'Ajuntament per 
part de Jordi Turull.

Jordi Turull protagonitza la conferència 
dels actes de l'11 de Setembre 
L'ofrena institucional reuneix associacions i partits polítics al voltant 
del monòlit del passeig de Tagamanent

[ actualitat ]

El monòlit del passeig del Tagamanent ha estat l'escenari de 
l'ofrena floral de la Diada. Allà entitats, partits polítics i grups 
municipals han fet els honors a aquest 11 de Setembre. L'acte 
s'ha iniciat amb un concert de les corals Xeremella i Cor Camins. 
Tot seguit, entitats i associacions han fet l'ofrena. Enguany hi 
han participat les següents entitats: Agrupació Defensa forestal 
de les Franqueses, Assemblea Nacional Catalana, Associació 
d’Intercanvis Socials i Culturals, Associació de Botiguers, 
Comerciants i professionals de les Franqueses, Associació 
Cívica i Cultural de Corró d’Avall, Associació de festes i Festa 
Major de Corró d’Amunt “Els Escaldums”, Associació Mirall. 
Feminisme d'Acció Social, Associació Veïns de Bellavista, 
Associació Veïns de Sant Mamet de Corró d’Amunt, Casal de 
Gent Gran de les Franqueses del Vallès, Club Handbol Les 
Franqueses, Cor Camins, Coral Xeremella, Fundació privada de 
les Franqueses per a la Gent Gran, Sardanistes Franquesins, 
Associació les Franqueses Imagina, Centre de Modelisme de 
les Franqueses.

També han fet l'ofrena floral: Secció local Esquerra Republicana 
de Catalunya, Jovent Republicà, Joventut Socialista de les 
Franqueses, SAL-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, 
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
i Junts per Les Franqueses han dispositat els seus rams. 
L'alcalde, Francesc Colomé, i Jordi Turull han tancat l'ofrena 
floral.

L'acte s'ha tancat amb el Cant dels Segadors a càrrec de les 
corals i la sardana ballada "Himne al Poble de les Franqueses" 
amb les corals, els Sardanistes Franquesins i la cobla 
Ginesenca.
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L’accés al camí de Can Toni des de la rotonda del 
polígon industrial de l’Ametlla Park, al límit entre les 
Franqueses i l’Ametlla, està tancat per una barrera de 
formigó des del 23 de setembre.  

A principis d’aquest 2021, l’Ajuntament va limitar la circulació 
des d’aquest punt que connecta la C-17 i Llerona amb 
senyalització vertical i ara s'ha reforçat una la barrera New 
Jersey.

La mesura pretén pacificar el trànsit en aquesta zona amb 
trams estrets i especialment utilitzada per vehicles de 
mercaderies. Tot i el tancament de l’accés des de la rotonda 
del polígon de l’Ametlla Park, el camí de Can Toni segueix sent 
de dos sentits de circulació per facilitar l’accés als domicilis 
només des de Llerona.  

Aquesta iniciativa dona resposta a la demanda del veïnat de 
reduir l’elevat volum de vehicles que passen per aquest punt i 
el seu excés de velocitat. 

Una barrera de formigó tanca l’accés al 
camí de Can Toni des de la C-17
L'Ajuntament instal·la una barrera New Jersey a l'entrada de 
Llerona des de la rotonda del polígon de l'Ametlla Park

Inscripcions obertes als nous cursos a Can Ribas

Dinamització d’activitats en el lleure educatiu infantil i 
juvenil - Monitor de Lleure (150h) + pràctiques (160h)  – (310h) 
Del 4 d’octubre al 17 de novembre de 2021: de dilluns a 
divendres de 9.15 a 14.15 h.
Requisits: Tenir 18 anys i formació mínima de Graduat 
Escolar o Graduat de l'ESO. Qualsevol formació equivalent 
o superior és vàlida. Cal aportar el títol o resguard del títol.

SAP Bussines One
Del 18 d’octubre al 3 de novembre de 2021: dilluns a dijous 
de 9.15 a 12.15 h

Manipulació d'aliments
El 18 de novembre de 2021, de 9.15 a 13.15 h

Quins tràmits puc fer amb certificat digital?
1 i 2 de desembre de 2021, de 9.30 a 12.30 h

Tots els cursos estan subvencionats per l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès.

Inscripcions i informació: Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Telèfon: 938 443 040 Whatsapp: 673 659 160
Correu electrònic: dinamitzacio@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a la inscripció: DNI, 
currículum (només curs SAP i monitor) i títol (només curs 
monitor de lleure)

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Acompanyament als 
agents cívics del 
Servei d'Inspecció 
de Via Pública

Acompanyament a la 
brigada municipal

Suport logístic en 
accions educatives, 
socials i culturals per 
l'Ajuntament
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Suport en accions 
de diversitat i 
acollida

Assistència a 
cursos, xerrades o 
tallers programats

Assistència a 
formacions fetes a 
mida

Procés de 
restauració
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[ actualitat ]

El mes d’abril d’aquest any tots els grups municipals van 
aprovar una moció per al reconeixement públic del dol 
perinatal, gestacional i neonatal. Una moció que té com 
a objectiu donar suport a les famílies que han patit una 

pèrdua gestacional i alhora visibilitzar un dol silenciat i poc 
reconegut socialment. Entre els acords, hi ha el compromís 
de donar suport a les associacions destinades a acompanyar 
el dol perinatal, gestacional i neonatal i realitzar un acte 
anual, el 15 d’octubre, per commemorar el Dia Mundial del 
Dol Perinatal i Gestacional. 

És en aquest sentit que l’Associació Espai Nadó – Espai Infant. 
Grup de Lactància i Criança Respectuosa (ENEI) ha organitzat, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de les Franqueses, 
diversos actes de commemoració. A les 18 hores, a la sala 
d’actes de la biblioteca de l’Espai Can Prat, es portarà a terme 
la conferència El dol invisible, a càrrec de Sònia Maldonado, 
activista pel dol perinatal i gestacional, estudiant del grau 
de Psicologia i educadora social a un espai maternoinfantil a 
Canovelles. Formada com a doula i assessora de lactància, 
conductora de grups de suport, col·laboradora en la comissió 
de treball de cures pal·liatives neonatals de l'Hospital Sant 
Joan de Déu, cofundadora d'Anhel – Associació de Famílies 
en Dol del Vallès, membre de la Junta directiva d'Umamanita, 
associació pionera a l’Estat en l'acompanyament i la 
investigació de la mort perinatal i vocal de la FEDUP 
(Federació Espanyola de Dol Perinatal). 

Les Franqueses commemora el Dia 
Mundial del Dol Perinatal i Gestacional
Es programaran diversos actes per acompanyar les famílies que han 
patit una pèrdua gestacional i visibilitzar un dol no reconegut socialment

Visibilitzar i normalitzar la lactància materna en una exposició

V isualitzar per normalitzar. Aquest és el títol de l’exposició que ENEI ha preparat 
i que es podrà veure la setmana del 4 al 10 d’octubre a la sala d’exposicions 
del Centre Cultural de Bellavista amb fotografies sobre l’alletament. Aquesta 

mostra s'ha creat a partir d'imatges cedides per dones de les Franqueses. El divendres 
8 d’octubre, i també en el marc de la primera commemoració de la Setmana Mundial 
de la Lactància Materna a les Franqueses, es farà la conferència Per què hem de 
seguir visibilitzant i donant suport a la lactància?, a les 19 hores, al Teatre Auditori 
de Bellavista, a càrrec d’Adela Atero, infermera i llevadora de l’equip de la Casa de 
Naixements Migjorn, i assessora de lactància. Les dues activitats s’emmarquen dins de 
la celebració del 10è aniversari d’ENEI, que ha organitzat aquesta commemoració amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. I és que precisament el mes de maig l’Ajuntament va 
aprovar una moció de suport a la lactància materna prenent el compromís de promoure-
la mitjançant diferents accions.

Coincidint amb aquestes dues commemoracions, la Biblioteca Municipal de Bellavista 
recomanarà llibres sobre la lactància fins al 10 d’octubre; i la Biblioteca Municipal de Corró 
d’Avall, a l’Espai Can Prat, recomanarà llibres de dol perinatal de l’11 al 24 d’octubre.

Després de la conferència, a les 19 hores, a la terrassa de 
l’Espai Can Prat, es farà un acte commemoratiu amb una 
lectura de manifest i una enlairada de globus sostenibles 
amb música a càrrec de l’Escola Municipal de Música Claudi 
Arimany. 

La moció aprovada per l’Ajuntament també preveu la dotació 
d’un espai de suport i confort per a les persones que han patit 
un pèrdua perinatal, gestacional o neonatal als cementiris 
municipals. Una mesura en fase d'estudi que s'habilitar-la 
properament. 
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Primer cicle de tallers del SIAD
El servei ofereix activitats gratuïtes dirigides a les dones

Reaprenent de nosaltres

Dissabte, 16 d’octubre de 2021
D’11 a 13 h, al Centre Cultural de Bellavista

Taller d’intel·ligència emocional
Les emocions tenen un paper clau a les nostres vides i sovint 
ens resulta difícil saber, comprendre i gestionar què sentim. 
Veurem quina és la nostra manera d’acollir cada emoció 
augmentant el nostre autoconeixement i les habilitats 
personals per gaudir més dels moments que vivim. Entendre 
el seu llenguatge i aprendre a canalitzar-les, sens dubte, 
ens aportarà més benestar emocional.
A càrrec d’Enruta’t. Acompanyament feminismes + 
diversitat. 

Vine a fer un píling vegà

Dimecres, 20 d’octubre de 2021
De 17.30 a 18.30 h, Centre Cultural de Bellavista

Taller pràctic pel benestar i l’autocura
Com i per què hem de cuidar la nostra pell diàriament 
amb productes 100% frescos, lliures de tòxics, ètics i 
sostenibles? Espai on s’explicarà de manera pràctica una 
rutina facial. 
A càrrec de l’Associació Mirall - Feminisme d'acció social

Defensa personal per a dones

Diumenge, 24 d’octubre de 2021
De 10 a 12 h, a l’Espai Can Prat

Taller pràctic
Destinat a dones majors de 15 anys que vulguin 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.
A càrrec d’en José Manuel Guisado, mestre nacional de 
Judo, Jiujitsu i Defensa Personal de la Federació Catalana 
de Judo

Plenopausa. Més enllà de la menopausa

Dijous, 11 de novembre de 2021
De 18 a 20 h, a Can Font

Xerrada - taller
La menopausa és considerada una etapa deslluïda 
de la sexualitat femenina, però no és així en absolut. 
La plenopausa és el nom que ha estat assignat per a 
transformar el significat cultural que atribueix un caràcter 
negatiu a aquesta etapa vital. La plenopausa és una època 
de plenitud i de saviesa de la dona que, si és ben rebuda i 
viscuda, pot ser font de múltiples regals i aprenentatges 
experimentats amb profunditat i alegria.
A càrrec de Les Magranes

Wabi-sabi. La bellesa de la imperfecció

Dissabte, 18 de desembre de 2021
De 11.30 a 12.30 h, a Can Ribas – Centre de Recursos 
Agraris

Xerrada – taller 
A través de la presentació del llibre Wabi-sabi. La bellesa 
de la imperfecció es visibilitzarà l’abús sexual a infants en 
l’entorn de confiança. L’autora, Txus Gallardo, a través del 
seu testimoni, relatarà l’abús que va patir quan era menor, 
d’altres violències masclistes sofertes amb una edat més 
adulta i el seu procés de recuperació i sanació. L’objectiu és 
conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania de les violències 
masclistes que patim les dones i d’altres col·lectius 
vulnerables en aquesta societat heteropatriarcal. Activitat 
amenitzada per diferents fragments musicals.
A càrrec de la Pilar Polo, psicòloga de la Fundació Vichy 
Bernadet i de l’Associació Mirall - Feminisme d'acció social

La regla mola (si saps com funciona)

Dimarts, 21 de desembre de 2021
De 18 a 20 h, a l’Espai Can Prat

Xerrada
Quins són els canvis físics que t’avisaran que ja s’apropa 
la primera regla? De què està feta la menstruació i en 
quin òrgan es forma? Què és el cicle menstrual i com et 
transforma? Amb l’objectiu de facilitar els coneixements 
necessaris per poder experimentar totes les etapes vitals i 
els cicles de les dones amb benestar i confiança, l’activitat 
està destinada a nenes i adolescents amb les seves mares.
A càrrec de l’Anna Salvia, psicòloga en educació sexual

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones de les 
Franqueses del Vallès és un servei, públic, gratuït 
i confidencial que ofereix informació, formació, 
assessorament i atenció a dones en totes 

aquelles qüestions que puguin ser del seu interès: àmbit 
laboral, social, personal, familiar, recursos públics i, 
especialment, en la detecció i l’atenció de la violència 
masclista.

Informació i inscripcions per a totes les 
activitats i tallers a

 siad@lesfranqueses.cat  
938 466 618 
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[ les Franqueses en imatges ]

Festa Major de Corró d'AmuntFesta Major de Marata
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Festa Major de Corró d'Amunt
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[ les Franqueses en imatges ]

Festa Major de Llerona Festa Major de Corró d'Avall



15

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Festa Major de Corró d'Avall
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[ actualitat ]

Aquest mes de setembre, les escoles i els instituts de 
les Franqueses han obert les portes per iniciar el curs 
2021-2022. Un curs marcat per algunes modificacions 
de les mesures contra la Covid-19 als centres educatius.

Són prop de 3.000 infants i adolescents des de P3 a 4t de 
Secundària els que han iniciat les classes. Un total de 170 
alumnes s'han incorporat a P3 que manté les 9 línies i 265 
a 1r d'ESO, que també manté les 9 línies. Les mascaretes i 
les entrades esglaonades han tornat, un curs més, a ser les 
protagonistes a la porta dels centres educatius. Enguany, 
però, els grups classe recuperen la composició habitual i a 
les hores de l'esbarjo, els grups bombolla es poden barrejar 
amb mascareta. També es relaxen les entrades tot i mantenir 
l'obertura de diferents accessos i els horaris espaiats. 
L'Ajuntament també ha facilitat mascaretes transparents als 
equips docents.

L'Escola Municipal de Música, amb més de 200 alumnes, 
i les Escoles Bressol Municipals també han iniciat el curs 

Prop de 3.000 alumnes comencen el 
curs 2021-2022 a les Franqueses
El municipi manté les 9 línies a Educació Infantil i Primària i a Secundària

durant aquest setembre. L'EBM el Gegant del Pi, l'EBM les 
3 Bessones i l'EBM Cavall Fort, de fet, han iniciat el curs a 
principis de mes. Tanmateix, durant els primers dies d'octubre 
realitzen una segona jornada de portes obertes per donar a 
conèixer els centres i els projectes a les famílies amb infants 
de 0 a 3 anys. (Veure informació de la pàgina 17)

Com cada estiu, durant els mesos d'aturada escolar, s'han 
realitzat diverses tasques de manteniment i de millora de tots 
els edificis com pintar les aules i les pistes exteriors, canviar 
lluminàries, xarxes de porteries i cistelles, de portes... També 
s'han fet altres obres més importants com l'arranjament del 
pati de l'Escola Guerau de Liost amb la millora del sistema 
de canals de recollida d'aigües i dels embornals per evitar 
l'entrada d'aigua i sorra a la sala polivalent i al gimnàs o 
l'actuació a la zona de la plaça de l'Escorxador tocant amb 
l'entrada de l'Escola Municipal de Música. La inversió total 
en feines de manteniment periòdiques i en actuacions 
extraordinàries d'aquest estiu als centres educatius de les 
Franqueses ha estat, finalment, de 30.000 euros.
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[ actualitat ]

La Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall llueix la 
seva millor cara per a encetar la temporada 2021-2022. 
Després de les obres realitzades durant els mesos 
d’estiu, els usuaris i les usuàries de les instal·lacions 

gaudeixen d’un equipament més il·luminat i més segur per a 
la pràctica de les diferents activitats esportives.

El pavelló poliesportiu disposa, des del mes d’agost, d’una 
nova lluerna, que millora la lluminositat de l’espai i facilita 
la ventilació creuada. La reforma integral de la coberta, 
que comprèn la impermeabilització i aïllament d’aquesta, el 
tractament per ignifugar el material i la pintura blanca de 
tota l’estructura metàl·lica que la suporta, ha tingut un cost 
del 555.210 euros. Durant els darrers dies s’han realitzat 
proves d’estanquitat per comprovar que no hi ha filtracions ni 
humitats.

La reforma del parquet també contribueix a millorar l’espai per 
a la pràctica esportiva. Concretament, s’ha polit, envernissat 
i tornat a marcar i pintar el terra. Aquesta actuació té un cost 
de 38.200 euros.

El pavelló poliesportiu de Corró d’Avall 
comença la temporada renovat
La reforma integral de la coberta finalitza millorant els 1500 m2 de 
la instal·lació

La millora del pavelló s’ha enllestit amb la col·locació de 
ventiladors a la part central de les grades per afavorir 
la renovació d’aire, amb un cost de 5.425 euros, i amb la 
substitució de la barana frontal i la barana de les escales 
d’accés a la graderia. Actualment aquestes no són escalables 
i disposen d’una vidriera que millora la visibilitat del públic 
durant els partits. Aquesta actuació ha comptat amb un 
pressupost de 22.500 euros.

A banda d’aquestes actuacions, s’està realitzant la nova 
instal·lació d’aigua calenta sanitària a les dutxes del pavelló 
poliesportiu i a les del camp de futbol amb un cost de 50.461 
euros. La nova instal·lació està adaptada a la normativa de 
prevenció de la legionel·losi amb l’objectiu de contribuir a la 
lluita contra les malalties infeccioses en les instal·lacions 
esportives.
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Cicle d'Espectacles 
Infantils i Familiars 

Ds. 30  d'octubre
18 h Casal Cultural de 
Corró d'Avall Durada: 50 
minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 
anys 

ONDINA. Les Anxovetes. «Ondina» és un conte musicat i alhora 
un concert teatralitzat. Entre diàlegs i cançons, coneixerem la 
història de tres germanes que vivien a la muntanya però enyoraven 
molt el mar. El seu pare havia estat mariner però va morir en una 
tempesta i la mare, plena de tristesa, va decidir endur -se-les a 
viure a la muntanya. Amb el temps, les tres germanes emprenen 
un viatge cap al seu lloc d’origen seguint la crida de les ondines 
i redescobrint el món de l’havanera,les barques, els mocadors 
blancs, les tavernes, el rom cremat...

Text: Sadurní Vergés Vilella - Direcció: Martí Torras Mayneris - 
Interpretació: Tona Gafarot, Montse Ferrermoner, Marta Pérez, 
Xevi Pasqual i Salva Gallego.

[ espectacles ]
Cicle Humor & Co.

Dv. 8 d'octubre
20 h Casal Cultural de 
Corró d'Avall Durada: 
90 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros
Recomanat a partir de 
16 anys

ESCOCÍA. Txabi Franquesa. Txabi Franquesa presenta 
«Escocía», el seu espectacle més madur. I amb això no 
enganya, perquè inevitablement, l’últim sempre és el més 
madur. D’allà ve el seu «escozor generacional». La lluita d’un 
home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la vellesa. Una 
batalla contra la dicotomia de qui se sent jove, però la seva 
realitat mostra a unapersona més a prop del Imserso que del 
moviment universitari. Un show de fúria inofensiva.

Text, direcció i interpretació: Txabi Franquesa.

Teatre
Ds. 23 d'octubre  -  20 h 
Casal Cultural de Corró 
d'Avall
Durada: 85 minuts - 
Preu: 9,5 i 8* euros - Per 
a tots el públics
Espectacle en català, 
anglès i àrab

ALHAYAT O LA SUMA DELS DIES. La Viciosa. Alhayat 
explica l’eterna espera que pateixen els milers de 
refugiats als camps després d’haver realitzat el 
viatge més llarg i difícil de les seves vides. La Júlia és 
voluntària. Arriba al camp i coneix en Hadi. Comencen 
a comunicar -se amb pissarra: paraules i dibuixos. 
Mig català, mig anglès, mig àrab. Això els acaba 
portant a un intercanvi de llibres, al qual s’hi afegeix 
la Samura, la germana d'en Hadi. La literatura es 
converteix en la sortida que tots tres necessiten per 
fugir del camp.

Text: L. Foguet i A. Foguet - Direcció: A. Folguet - 
Interpretació: G. Latre, M. Taljo i M. Amazian.

Cicle d'Espectacles Infantils i 
Familiars 

Ds. 16 d'octubre
18 h Teatre Auditori Bellavista 
Durada: 70 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys

THE ONE SHOW. Jammes Garibo. Ritme, força i espectacle 
son les tres paraules que poden definir aquest espectacle 
de màgia. Jammes Garibo, premi nacional de màgia, 
protagonitza aquest show en el qual l’espectador pot 
veure totes les facetes de l'il·lusionisme, essent la més 
espectacular de totes la de les grans il·lusions. Una forma 
diferent de presentar números de màgia amb un toque 
modern contemporani i amb l’estil personal d’aquest mag.

Direcció i creació: Jose V. Garibo Gimenez.

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
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1 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c. 
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat 
........................................................................

2 dissabte
Ombres. Recursos literaris de llum
11.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall 
a l’Espai Can Prat
Xerrada per a famílies a càrrec de 
Sherezade Bardají
Inscripció prèvia a partir del 25 de setembre 
a la Biblioteca de Corró d’Avall, 
al 935 661 550 o a b.franqueses.c@diba.cat 
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

3 diumenge
Sortida cultural a Girona: La ciutat 
medieval i l’empremta jueva
9 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Preu 15€, inclou transport, visita guiada 
pel barri vell i entrades al Museu d’Història 
dels Jueus i la Catedral. 
Inscripció prèvia a partir del 3 de setembre 
a la Biblioteca de Bellavista, al 938 404 388 
o a b.franqueses@diba.cat 
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

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

5 dimarts
Espai Zero. Parlem de la salut mental
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c. 
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o 
al pij.franqueses@lesfranqueses.cat 
........................................................................

7 dijous
Espai Zero. Popcorn “La casa de papel”
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c. 
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o 
al pij.franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

8 divendres
Xerrada “Per què hem de seguir 
visibilitzant i donant suport a la lactància?” 

a càrrec de l’Adela Atero, infermera 
i llevadora de l’equip de la Casa de 
Naixements Migjorn, assessora de lactància
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó – Espai Infant

Espai Zero. Punt de trobada
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c. 
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o 
al pij.franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

9 dissabte
20a Trobada de Vaporistes
Presentació de la reproducció a escala 1:25 
de l’estructura muntada per a la pel·lícula 
“El pont damunt el riu Kwai” i inauguració 
de les millores al circuit exterior
A partir de les 10 h,  Circuit Ferroviari de 
Cal Gavatx Org. Centre d’Estudis Ferroviaris 
Via Oberta
........................................................................

14 dijous
Hora del conte “Les disfresses 
encontades” a càrrec de Sandra Rossi
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall 
a l’Espai Can Prat
Activitat gratuïta adreçada a famílies amb 
infants a partir de 3 anys
Inscripció prèvia a partir del 7 d’octubre a la 
Biblioteca Municipal de Corró d’Avall, 
al 935 661 550 o a b.franqueses.c@diba.cat 
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Jocs de taula
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c. 
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o 
al pij.franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

15 divendres
Espai Zero. Festa de la presentació del 
videoclip de rap “Desfem-nos de la por”, 
creat pel jovent de l’Activa l’Estiu de l’Espai 
Zero. 
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c. 
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o 
al pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

Dia Mundial del dol perinatal
Xerrada “El dol invisible” a càrrec de 
l’activita, Sonia Maldonado
18 h Sala d’actes de la Biblioteca Municipal 
de l’Espai Can Prat
Cal inscripció prèvia 
a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

Lectura del manifest i enlairada de globus 
sostenibles, amenitzada per l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany
19 h Terrassa de l’Espai Can Prat
Places limitades fins assolir l’aforament
Org. Associació Espai Nadó – Espai Infant
........................................................................

16 dissabte
Taller d’intel·ligència emocional 
“Reaprenent de nosaltres”
A càrrec d’Enruta’t. Acompanyament 
feminismes + diversitat
11 a 13 h Centre Cultural de Bellavista 
Informació i inscripcions al 938 466 618
Org. Servei Municipal d’Informació i Atenció 
a les dones
........................................................................

19 dimarts
Espai Zero. Taller de cuina
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c. 
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o 
al pij.franqueses@lesfranqueses.cat 
........................................................................

20 dimecres
Taller pràctic “Vine a fer un píling vegà”
A càrrec l’Associació Mirall – Feminisme 
d’acció social
17.30 a 18.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 466 618
Org. Servei Municipal d’Informació i Atenció 
a les dones

Visita de l’autora Carme Riera. Comentari 
de la novel·la “Venjaré la teva mort”
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Inscripció prèvia a partir del 4 d’octubre a la 
Biblioteca de Bellavista, al 938 404 388 o a 
b.franqueses@diba.cat 
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

21 dijous
Espai Zero. Popcorn de por
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c. 
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o 
al pij.franqueses@lesfranqueses.cat 
........................................................................

22 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o 
al pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

[ agenda ]



21

23 dissabte
Excursió al bosc del Malhivern de la 
Garriga
9 a 17 h Estació de Renfe de les Franqueses 
– Corró d’Avall
Preu 5€ per a inscrits i 7€ per a no inscrits
Inscripció prèvia al 938 405 781
Org. Casals Infantils Municipals
........................................................................

24 diumenge
Taller de “Defensa personal per a dones”
A càrrec d’en José Manuel Guisado, 
mestre nacional de Judo, Jiujitsu i Defensa 
Personal de la Federació Catalana de Judo
10 a 12 h Espai Can Prat 
Informació i inscripcions al 938 466 618
Org. Servei Municipal d’Informació i Atenció 
a les dones
........................................................................

26 dimarts
Espai Zero. Preparem Les Golfes 
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c. 
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o 
al pij.franqueses@lesfranqueses.cat 
........................................................................

28 dijous
Hora del conte “Groc i blau fan verd” a 
càrrec de Gina Clotet
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitat gratuïta per a nadons  fins a 3 anys.
Inscripció prèvia a partir del 21 d’octubre a 
la Biblioteca Municipal de Bellavista, 
al 938 404 388 o a b.franqueses@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Preparem Les Golfes 
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o 
al pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

Ple Municipal
19 h  Sala d'actes de Can Ribas - Centre de 
Recursos Agraris
........................................................................

29 divendres
Festa de Les Golfes
18 a 22 h Centre Cultural de Bellavista (c. 
Navarra s/n)
Aquest any els “aliens” envairan el 
Centre Cultural de Bellavista. Activitats: 
“Escape Room” (amb cita prèvia),  taller de 
maquillatge i caracterització d’"alien", racó 

de jocs extraterrestres, concurs de disfresses 
de l’"alien" més terrorífic, DJ, competicions...
Cal inscripció prèvia al 938 405 781 o al 
centrejoves@lesfranqueses.cat
............................................................................

30 dissabte
Concert benèfic musical “The aunt” per a la 
Associació Manà, a càrrec de la directora i 
cantant, Núria Dardinyà
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Preu 5 €. Inscripcions per Whatsapp 
al 659 642 920 i a la taquilla d’entrada 30 
minuts abans de l’acte
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

Circulació de trens tripulats 
Tots els diumenges
11 a 13 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Donació 1,5€/viatge o abonament de 4 viatges 
per 5€
*Per raons sanitàries, les instal·lacions 
romandran tancades al públic. Només es 
podrà accedir al tren tripulat
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

ACTIVITATS I 
CURSOS
EXPOSICIÓ “VISUALITZAR PER NORMALITZAR”
En el marc de la Setmana Mundial de la 
Lactància Materna
Del 4 al 10 d’octubre a la sala d’exposicions 
del Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó – Espai Infant

EXPOSICIÓ “ESTEM D’ANIVERSARI! 20 ANYS 
AMB VOSALTRES”
Fins al 29 d’octubre a la Biblioteca Municipal 
de Corró d’Avall a l’Espai Can Prat
Mostra fotogràfica de la Biblioteca Municipal 
de Bellavista
Org. Servei de Biblioteca Municipal

EXPOSICIÓ “ESTEM D’ANIVERSARI! PRIMER 
ANY AMB VOSALTRES”
Fins al 29 d’octubre a la Biblioteca Municipal 
de Bellavista
Mostra fotogràfica de la Biblioteca Municipal 
de Corró d’Avall
Org. Servei de Biblioteca Municipal

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Formació per l’ocupació
• Dinamització d’activitats en el lleure 
educatiu infantil i juvenil (monitor de lleure 
-310h). Del 4 d’octubre al 17 de novembre. De 
dilluns a divendres, de 9.15 a 14.15 h

• SAP Business One. Del 18 d’octubre al 3 de 

“Diu el pinsà, quan ve l'octubre: 
quin fred farà!"

novembre de 2021. De dilluns a dijous, de 
9.15 a 12.15 h
Formació per a l’emprenedoria
• Decàleg de bones pràctiques per 
sobreviure els primers anys de vida de 
l’empresa. El 18 i 20 d’octubre, de 9.30 a 
13.30 h
Més informació i inscripcions a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris, de 
dl a dv de 8.30 a 14 h al 938 443 040 o al 
dinamització@lesfranqueses.cat

CASAL INFANTIL MUNICIPAL
Obert de setembre a juny (per a infants de 
3 a 11 anys)
Servei opcional de recollida a les escoles
Dl, dc i dv, de 16.30 a 18.30 h, al Centre 
Cultural de Bellavista
Dt, dj i dv, de 16.30 a 18.30 h, al Centre 
Cultural Can Ganduxer
Informació al 938 405 781 (Bellavista) 
i 938 466 506 (Corró d’Avall) / 
casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
A partir de 12 anys
Sala d’estudi a partir de 17.30 h
Activitats del centre de 18.30 a 20.30 h
Informació i inscripcions: Centre Cultural 
de Bellavista (938 405 781) i Centre 
Cultural Can Ganduxer (938 404 967) o a 
casalsdejoves@lesfranqueses.cat 
Org. Centre Municipal de Joves

ZUMBA
Fins al juliol del 2022 a la sala polivalent 
del Centre Cultural de Bellavista
Dl, dc i dj, de 19.15 a 20.15 h
Preu 2 € / sessió. 
Incripcions al 659 174 120
Org. Asoc. Gente del Barrio de Bellavista

T’agrada cantar? T’agradaria formar 
part d’un grup proper, del poble, en un 
ambient fantàstic i engrescador? Doncs, 
a Cor Camins cerquem homes, tenors i 
baixos per a properes produccions. No 
és necessari saber música. Assajos els 
dilluns, de 21.30 a 23 h.
Informació al 666 693 066 (Daniel Pérez, 
director) o a corcamins@gmail.com

Les activitats 
estan subjectes 
a les mesures 
sanitàries i per tant, 
l’agenda pot variar 
segons l’evolució 
de la pandèmia per 
coronavirus
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[ grups polítics ]

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

Aquesta legislatura no està sent fàcil. Per una banda tenim la pandèmia que ens ha obligat a reinventar-nos, adaptar-nos i 
treballar amb objectius a molt curt termini per poder actuar amb rapidesa i tirar endavant. Els programes de campanya que 
teníem previstos executar i les inversions previstes, entre d’altres, han quedat aturats, perquè de cop, les necessitats han 
canviat i les hem hagut d’afrontar.
Per una altra banda hem tingut els canvis de govern, ja que a Junts prioritzem els interessos del nostre municipi per davant 
dels propis, que ens han obligat a posar ordre a fronts oberts, a reorganitzar i a marcar nous objectius.
I tot i que durant molts mesos no hem tingut pressupost, hem continuat treballant per la millora dels nostres pobles i pel 
benestar de tots i totes nosaltres.
Durant aquests mesos de soledat, no hem estat parats i entre altres, hem engegat una taula participativa, hem tirat endavant 
la campanya de civisme “No la caguis” hem treballat perquè les MASE (Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica) fossin 
una realitat, hem començat el procés de registre únic d’entitats, hem treballat conjuntament amb representants del veïnat de 
Marata per participar en el projecte de desplegament de fibra pels disseminats, hem impulsat l’àrea de Feminisme i Igualtat, 
i estem finalitzant la nova ordenança d’animals de companyia que incorpora el cens per ADN dels gossos per lluitar contra 
l’incivisme dels excrements dels gossos i en general hem treballat per fer front al dia a dia que la pandèmia ens ha portat i per 
adaptar el municipi a les necessitats de futur.

Aquest setembre el govern ha aprovat els pressupostos del 2021. Manifesten que són els pressupostos amb més participació 
de la resta de grups polítics i és cert, però no per voluntat sinó per necessitat. Governant en minoria (van trencar amb el PSC) 
aprovar-los requeria parlar amb tothom i alhora, permetre que cada grup incorporés punts del seu programa. Pel nostre grup 
la dificultat principal ha estat el tema urbanístic. Si recuperen el ple de juliol veuran que l’alcalde fa un llistat del que permetrà 
el pressupost 2021, aprovat amb el suport del PSC (han tornat a pactar): estudis canvi climàtic, càmeres de vigilància, control 
aire, control adn d’animals, “market place”, connectivitat, sí! Llista que no suposa ni 1M€ dels 27M€ del pressupost. Se’n 
destinaran 5M€ a inversions i aquí (urbanisme) no hi podem participar: pel que fa a l’Aula de Natura del Falgar, hem demanat 
que en reconsiderin la finalització, per la seva excessiva proximitat a la llera del Congost; la residència de la gent gran a 
Bellavista perquè només la seva ubicació encareix el projecte en 1M€ addicional, que vol dir que no disposarem de places 
gestionades per l’Ajuntament fins passats 40 anys; la pacificació a Marata, Corró d’Avall i Llerona ja gairebé obsoleta si de debò 
ens creiem la bicicleta i els VMP com a alternativa... Incidir en un percentatge tan petit del pressupost no ens és suficient per 
avalar-lo. És continuista, sense cap revisió del model que Junts-PSC fa anys que implanten, sense cap replantejament arran 
de la Covid-19. IEC hi vàrem votar en contra, però ens oferim a participar en l’elaboració del pressupost 2022 que s’hauria de 
presentar el proper trimestre. No hi hem estat convocats.

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

Imma Ortega
Regidora del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

Avancem cap a Les Franqueses del futur!
I ho fem al vostre costat, escoltant-vos, sumant i avançant plegats. 
Demaneu més i millor neteja, i per això estem revisant i reorganitzant la planificació general de la neteja i el manteniment dels 
carrers, les places i els parcs. 
Recentment hem creat el Servei d’Informació i Assessorament a les Dones i volem que sigui de qualitat, dotant-lo de l’estructura 
necessària, amb més personal i uns espais més dignes que garanteixin el bon funcionament del servei.
La pandèmia ens ha portat una nova crisi, per aquesta raó és una prioritat revisar els criteris de les ajudes socials i les 
polítiques en matèria d’habitatge per donar resposta a les persones que ho necessiten.
Tenim molta feina a fer. Calen fer molts canvis, i ja hi estem treballant avançant amb pas ferm i decidit, a peu de carrer, 
treballant amb tots i totes vosaltres com sempre hem fet i com sempre farem, perquè aquesta és Les Franqueses del futur, Les 
Franqueses que necessitem, on els seus veïns i veïnes sou els protagonistes. Gràcies per la vostra confiança! Seguim! 
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Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

Este mes en Bellavista hemos asistido al muy posible cierre de la última oficina bancaria y con ello a la total desbancarización 
de un importante barrio del municipio; afectando a casi 9000 vecinos que son el 43% de la población total de les Franqueses. Y 
obligando a tener que desplazarse hasta Corró d’Avall o Granollers a personas con movilidad reducida o de edad muy avanzada.
Durante los años del boom inmobiliario y la expansión crediticia la apertura de oficinas bancarias experimentó un significativo 
crecimiento convirtiendo así a nuestro país en uno de los que más oficinas tenía por m2. Desde la crisis del 2008 y acelerado 
después por la pandemia estamos viviendo una situación inversa: el cierre de la mayoría de oficinas y con ello la pérdida de 
un modelo de proximidad y una apuesta digital por la banca online. Este cambio, si bien será muy positivo para optimizar 
y rentabilizar el sector será un varapalo para los clientes que no se manejen bien con internet y sobre todo los de mayor 
edad. Y desde los poderes públicos no se debería permitir dejar en la estacada a la gente más vulnerable en este proceso de 
reestructuración y digitalización.
Desde las administraciones debemos dar solución a este problema y buscar alternativas para que se pueda seguir prestando 
este servicio básico y esencial a las personas más vulnerables; desde la formación en competencias digitales hasta permitir 
que otros actores hagan las funciones de cajeros como, por ejemplo, las oficinas de correos o las administraciones de lotería.

Pressupostos municipals 2021, tard i malament 
En els pressupostos del 2021 que el Ple de l’Ajuntament va aprovar el mes de juliol, hi havia algunes propostes nostres 
(connectivitat amb fibra òptica a les zones rurals, inversió en transició energètica i mobilitat sostenible), i malgrat això hi vam 
votar en contra. No només això, sinó que també hi vam presentar al·legacions. Per què? Doncs perquè s’han elaborat amb 
poc rigor, inclouen unes partides que no hi ha temps material d’executar, comprometen un milió d’euros públics en tres anys 
per fer rendible una residència de gestió privada que respon a interessos electoralistes, que no cobrirà de manera adequada 
l’atenció a la nostra gent gran, que segueix un model posat en qüestió arran de la pandèmia i que molt aviat serà obsolet; es 
destinen diners de les arques municipals a invertir en equipaments que són competència de la Generalitat i no es preveu una 
atenció domiciliària adequada, que sí que és competència municipal. Es van aprovar, gràcies al retorn del pacte entre Junts i 
PSC, perquè com que als uns se’ls fa molt feixuc haver de treballar amb l’oposició i els altres han trobat que hi fa molt fred 
a fora, s’han posat d’acord sobre qui sortirà més a les fotos. Aprovats a final de juliol, aquests pressupostos van estar en 
exposició pública durant el mes d’agost, però sense complir els mínims exigits per la llei de transparència. El mateix govern 
ho va reconèixer en el ple extraordinari en què es van rebutjar les nostres al·legacions. Ho milloraran, diuen, però malgrat que 
proclamen voluntat de transparència, no sembla que a cap dels dos grups al govern els amoïni gaire no complir la llei.

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.

Imma Ortega
Regidora del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]




