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[ telèfons d’interès ]
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de Bellavista. Carrer de Rosselló, 39.
938 615 435
Horari de les oficines:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Emergències
Policia Local. 938 467 575
Mossos d’Esquadra. 112
Policia Nacional. 091
Bombers. 112
Ambulàncies-Urgències. 112
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers.
938 425 000
Sanitat (demanar hora al metge 933 268 901)
CAP Corró d’Avall. 938 404 200
CAP Les Franqueses. 938 618 030
Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés. 902 130 014
Renfe. 902 320 320
Taxis. 938 703 028
Serveis (atenció al client)
Endesa. 800 760 909
Estabanell Energia. 900 250 260
Gas Natural. 902 200 850
Sorea. 900 405 070 / 900 304 070
Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058
Jutjat de Pau. 938 465 578
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall.
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

A

tenent que el 28 d'abril hi ha convocades eleccions estatals al Congrés
dels Diputats i al Senat i d'acord amb l'article 50.2 de la Llei Orgànica de
Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny, en aquest butlletí no es
publica l'editorial de l'alcalde de les Franqueses del Vallès ni els escrits
dels grups polítics municipals.
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[ actualitat ]
L’Ajuntament donarà ajuts de fins a 200
euros per al pagament de l’IBI

S’estableixen subvencions segons la capacitat econòmica i bonificacions
per a famílies nombroses

L

’Ajuntament de les Franqueses
donarà ajuts fins a un màxim
de 200 euros per fer front al
pagament de l’Impost sobre béns
immobles (IBI). La mesura, que compta
amb un pressupost de 25.000 euros
en aquesta convocatòria, té l’objectiu
de compensar la càrrega tributària
municipal associada a l’habitatge
habitual.
Enguany, s’apliquen dues línies d’ajuts
per fer front al pagament de l’IBI.
D’una banda, l’ajut per raó de capacitat
econòmica i, de l’altra, la bonificació
en la quota tributària a les famílies
nombroses reconegudes.
Ajuts per capacitat econòmica
En relació als ajuts per raons
econòmiques, aquests seran del 50%
de la quota amb un màxim de 200 euros,
en funció de la renda familiar anual.
Caldrà acreditar manca de capacitat
econòmica, la qual es fixarà tenint en
compte la renda de la unitat familiar,
que no es tingui més d’un habitatge i

que aquest disposi d’un valor cadastral
no superior als 102.000 euros.
Les sol·licituds d’ajut per raó de
capacitat
econòmica
es
poden
presentar del 15 d’abril al 3 de juny,
per internet, a la seu electrònica de
l’Ajuntament de les Franqueses; al
Servei d’Atenció a la Ciutadania de
l’Ajuntament o al Servei d’Atenció a
la Ciutadania de Bellavista Activa.
Les subvencions es podran rebre, un
cop pagat el rebut, a partir del mes
de novembre i fins a la finalització de
l’exercici fiscal de 2019.
Bonificació per família nombrosa
Per optar a aquests ajuts caldrà
acreditar convenientment la condició
de família nombrosa. Els ajuts són
del 10% en la quota íntegra de l’impost
de l’IBI, sempre que l’habitatge tingui
un valor cadastral inferior als 40.000
euros.
La bonificació en l’IBI per a les famílies
nombroses ja es pot tramitar, fins a

l’11 de juny, a l’oficina de l’Organisme de
Gestió Tributària, situat a la plaça de Can
Font. Caldrà demanar cita prèvia a: http://
orgt.cat/cites o bé al telèfons 932 029 802
o 934 729 194.
Es poden consultar totes les bases i
la documentació que cal aportar a la
pàgina de Tràmits de la pàgina web de
l’Ajuntament www.lesfranqueses.cat.

L'Organisme de Gestió Tributària de les
Franqueses implanta el servei de cita prèvia

A

Seu de l'ORGT situada a Can Font

4

mb l’objectiu de millorar l’atenció al contribuent en la gestió i consulta de
tràmits, l’oficina ORGT (Organisme de Gestió Tributària) de les Franqueses ha
posat en funcionament el servei de cita prèvia, que és imprescindible per a
bona part de les gestions presencials.
Els únics tràmits per als quals l'oficina ORGT de les Franqueses no requerirà de
cita prèvia són el registre a l'ORGT, les domiciliacions, la sol·licitud de documents
per pagar i els justificants de pagament i embargaments. Per a la resta, caldrà
demanar dia i hora d’atenció a l’adreça: http://org.cat/cites o bé als telèfons 932
029 802 o 93 472 91 94.
Aquest nou servei s’implanta ara que ja és possible realitzar la majoria de tràmits
des de la Seu electrònica de l'Organisme de Recaptació i gestió tributària - Les
Franqueses del Vallès (pagament telemàtic d'impostos, consulta del calendari
fiscal, domiciliació dels pagaments...) sense necessitat de desplaçar-se fins a
l'oficina física.
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Oberta la convocatòria 2019 d'ajuts a la
rehabilitació d'edificis a Bellavista

L' Ajuntament, a través de Pla de Barris, atén a totes les comunitats
de veïns de Bellavista que volen optar als ajuts a la rehabilitació

U

n any més, Pla de Barris obre la convocatòria d'Ajuts
a la Rehabilitació d'Edificis per a aquelles comunitats
de veïns que vulguin fer millores en el seu edifici i
que acompleixin tots els requisits marcats per la
convocatòria. El pressupost dels ajuts per a aquest 2019 és de
250.000 euros que es distribuiran entre totes les sol·licituds
acceptades.
Per informar-se o tenir suport amb la sol·licitud es pot
demanar hora a l’oficina tècnica de Pla de Barris (edifici de
Bellavista Activa, al carrer de Rosselló, 39 o al 938 615 435).
El termini finalitza el 30 d’abril i es pot descarregar tota la
documentació al web de l’Ajuntament.
Poden accedir als ajuts les comunitats d'edificis de mínim
planta baixa + dues plantes amb una antiguitat superior a
25 anys (llevat de les millores en accessibilitat, eficiència
energètica o sostenibilitat). La subvenció pot ser de fins al
75% del cost de l'obra amb un màxim de 60.000 euros. Un
cop tancada la convocatòria, des de l'Oficina Tècnica de Pla
de Barris es revisaran totes les demandes i s'adjudicaran els
ajuts tenint en compte els criteris de la convocatòria.
L’objecte d'aquestes subvencions és finançar els projectes
de rehabilitació que tinguin com a objectiu aconseguir
l’adequació o la millora constructiva, estructural, funcional i
d’habitabilitat de les edificacions definides a continuació:
• Les obres per a l’esmena de patologies estructurals.
• Les obres de rehabilitació de façanes principals.
• Les obres de rehabilitació de façanes posteriors, patis
interiors i mitgeres.
• L’adequació de les instal·lacions comunitàries (aigua, gas,
electricitat...)
• Les obres de rehabilitació de cobertes i terrasses.
• Les obres de retirada d’elements obsolets de fibrociment
amb amiant que no impliqui una reposició de l’element.
En el cas que la retirada de l’element impliqui la reposició
amb materials adequats, l’actuació de retirada s’integrarà
en el programa que correspongui (cobertes, mitgeres,

instal·lacions...)
• Les obres per a la millora de les condicions d’accessibilitat
i supressió de barreres arquitectòniques.
• Les obres d’adequació dels espais comuns de l’edifici
(vestíbuls i escala) si es realitzen conjuntament amb obres
per a la millora de les condicions d’accessibilitat i supressió
de barreres arquitectòniques (quan aquestes millores de
l’accessibilitat siguin tècnicament viables).
• La instal·lació d’ascensors.
• Les obres per a la millora de l’eficiència energètica:
- Actuacions passives: millora del comportament
energètic de la pell de l’edifici (millora de l’aïllament
tèrmic, substitució de fusteries i envidraments...)
- Actuacions actives: estalvi energètic en les instal·lacions
tèrmiques dels edificis i en la il·luminació d’espais
comuns (instal·lació d’equips d’energies renovables,
instal·lació il·luminació LED...)
Les solucions constructives, tipològiques i formals que
s’adoptin en les rehabilitacions han de ser coherents amb les
característiques arquitectòniques de l’edifici i s’han d’integrar
a l’entorn.
Aquesta és a 9a convocatòria d’ajuts a la rehabilitació a
Bellavista. Des de 2010, gràcies a aquest programa, s’han fet
millores en 34 immobles amb una inversió total d’1.118.258
euros.
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“Darrere de qualsevol força que mou i
transforma les coses, hi ha la gent”

El Molt Honorable Sr. Quim Torra, president de la Generalitat, visita
per primera vegada les Franqueses

E

l Molt Honorable. Sr. Quim Torra, president de la
Generalitat, ha fet la primera visita institucional a les
Franqueses. Una visita que ha començat a la plaça de
l’Ajuntament on ha estat rebut per l’Alcalde, Francesc
Colomé, i diversos representants del consistori.

El Molt Hble. President de la Generalitat , Quim Torra, signant el llibre d'honor

Recepció a la plaça de l'Ajuntament

Primer, Torra s’ha reunit amb l’Alcalde per parlar de diversos
aspectes que afecten al municipi. En acabar la trobada, el
President i l’Alcalde, s’han trobat amb la resta de regidors
presents a una sala de plens on també hi havia els ciutadans que
també s’hi ha volgut acostar.

Sala de plens de l'Ajuntament

Coincidint amb la matinal a l’Espai Can Prat, l’alcalde de les
Franqueses ha destacat la importància del procés participatiu
en la definició dels usos d’aquest equipament. Referent a aquest
procés, Torra ha dit que “darrere de qualsevol força que mou i
transforma les coses, hi ha la gent” i que, en definitiva, “la gent
ha de decidir que volen pel seu futur”.

Visitant l'exposició de l'Espai Can Prat
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[ actualitat ]
El cost humà de la Guerra Civil
i la implantació del franquisme, a debat
Aquests seran els temes que centraran
la propera conferència del programa per
commemorar el 80è aniversari del bombardeig

L

a programació per commemorar el
80è Aniversari del Bombardeig de
les Franqueses del Vallès continua
endavant. El dijous, 4 d’abril, a
les 19.30 hores, a la sala de plens de
l’ajuntament de les Franqueses, tindrà lloc
la conferència “El cost humà de la Guerra
Civil i la implantació del franquisme”.
Durant l’acte, l’historiador Joan Garriga
farà referència al drama que va viure
la ciutadania com a conseqüència del

conflicte. Un drama que no només suposa
la mort, la conseqüència més extrema, sinó
que també hi és present en els moviments
migratoris deixant-ho tot enrere en unes
condicions molt dures. A banda del cost
humà, l’historiador Joan Garriga també farà
referència al canvi de règim i què suposa la
implantació del franquisme. Garriga, durant
l’acte, donarà a conèixer dades referents a
les conseqüències d’aquests dos fets a les
Franqueses del Vallès.

Les Franqueses reivindica la figura d'Amparo Poch amb una exposició

E

n
el
marc
dels
actes
de
commemoració del 80è aniversari del
Bombardeig, les Franqueses acull
l'exposició Amparo Poch. El compromís
d'una dona lliure. La mostra, cedida pel
Memorial Democràtic de la Generalitat
de Catalunya, fa un recorregut per la
vida i la trajectòria professional d'Amparo
Poch (1902 - 1968), metgessa, activista
antifeixista i escriptora.
Cofundadora de la revista Mujeres Libres,
Poch és també considerada precursora
en la lluita pels drets de les dones. L’exposició tracta,
específicament , el seu activisme social i feminista, la intensa

8

activitat desenvolupada com a periodista
i escriptora, la participació com a
directora general durant la II República i
la seva actuació com a professional de la
medicina social, en l'àmbit de la sanitat
infantil i els drets sexuals de les dones.
La mostra , que serà itinerant per
diversos equipaments municipals, es pot
visitar al Centre Cultural de Bellavista
fins al 8 d’abril. Posteriorment, es podrà
veure a les Antigues Escoles de Marata
(de l'11 al 21 d'abril), a les Antigues
Escoles de Corró d'Amunt (del 23 al 30 d'abril) i a les Antigues
Escoles de Llerona (del 2 al 9 maig).
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“Del somni republicà a la foscor de la
república”, Francesc Montserrat

El nou llibre de la Col·lecció Les Franqueses es basa en les cartes de
Francesc Montserrat, darrer alcalde de la República

E

l 18è llibre de la Col·lecció Franqueses ja té data de
presentació, serà l’11 d’abril, a les 19 h, a la sala de
plens de l’Ajuntament. Aquest llibre és obra de la
historiadora Helena Saavedra Mitjans i es centra en el
final de la guerra i principis de la postguerra al municipi. I ho fa
a través de les cartes que Francesc Montserrat Fontcuberta,
darrer alcalde de la República, va intercanviar amb la seva
família durant els anys d’empresonament i camps de treball
franquistes.

Projecte de Mercat Municipal de desembre de 1936, en funcionament fins
a l'entrada dels Nacionals a les Franqueses

Francesc Montserrat es revela a través de l’epistolari com a
una víctima més de la maquinària franquista un cop acabada
la guerra que s’esmerça, amb un percentatge d’èxit molt
elevat, en fer desaparèixer qualsevol vestigi de la II República.
Els càrrecs polítics, amb o sense adscripció, van ser un dels
principals objectius de la dictadura. Montserrat va pagar
amb la presó haver estat escollit democràticament en una
època de llibertat. Va arribar a l’alcaldia de les Franqueses
a l’octubre del 1936 gràcies a unes llistes de consens amb
representants d’esquerra, conservadors i incorporació de
sindicalistes, necessàries davant el cop d’estat del 18 de
juliol. Deixa el càrrec al febrer del 1938, ja que és engarjolat
pel Servei d’Informació Militar de la República acusat de
falsedat documental. Finalitzat el judici, el que fou alcalde de
les Franqueses és enviat al front i, amb l’entrada de Franco
a Catalunya, és detingut pel règim per adhesió a la rebel·lió.
Comença aquí el seu periple per diverses presons i camps
de treball franquistes. Un periple amb un punt d’inflexió el
1942 amb la celebració del judici/consell de guerra que el
condemna a 20 anys de reclusió temporal. Finalment, però,
al 1943 aconsegueix la llibertat condicional i surt de la presó.

Fitxa de reservista de Francesc Montserrat Fontcuberta

És durant aquests 4 anys de reclusió que Francesc Montserrat
s’escriu amb la seva dona, moltes vegades amb textos en
clau per evitar represàlies i amb la seva filla, amb la que es
comunica a través de dibuixos i il·lustracions. I són aquestes
cartes les que expliquen la història d’aquest veí, sindicalista,
alcalde i represaliat que, en definitiva, és la història de molts
altres veïns de les Franqueses de l’època.
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[ actualitat ]
L’Escola Bressol Municipal Cavall Fort
compleix 10 anys
La celebració preveu una xerrada
sobre l’art de posar límits i un matí
d’activitats a la plaça de l’Espolsada

A

quest curs 2018/19 fa 10 anys de la posada en marxa de
l’Escola Bressol Municipal Cavall Fort. Per celebrarho, l’Escola Bressol ha organitzat diverses activitats
obertes a la ciutadania.

El tret de sortida de la celebració serà el divendres, dia 5 d’abril,
amb la xerrada “L’art de posar límits als 0-3 anys”, que anirà
càrrec de la pedagoga, conferenciant i escriptora, Eva Bach, al
Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font, a les 19 h.
I, per continuar, el dissabte, dia 6, a partir de les 10.30 h, la plaça
de l’Espolsada serà l’escenari de tot un seguit d’activitats,
tallers i animació amb l’espectacle familiar a càrrec del grup

Infants al pati de l'Escola Bressol Municipal Cavall Fort

Pinxo i Punxa, per celebrar amb els més petits i també amb els
més grans aquest desè aniversari.

Un programa educatiu pioner a Europa,
al Centre de Formació d’Adults Bellavista

L’alumnat de sisè de
l’Escola Guerau de Liost
representarà Grease

D

esprés
d’un
trimestre
de
preparació, l’alumnat de sisè
de l’Escola Guerau de Liost
representarà el musical Grease, al
Teatre Auditori de Bellavista, els dies 9
i 11 d’abril, a les 15.15 h.

El professor Ll. Domènech i l'alumna Catalina al costat del quadre El dinar de l'obrer del MNAC

E

l Centre de Formació d’Adults de Bellavista és un dels dotze centres de
Catalunya que han incorporat aquest curs el programa educatiu pioner a
Europa: Visual Thinking Strategies (Estratègies de Pensament Visual).

Es tracta d’una metodologia que es va iniciar als museus de Nova York per tal
d’incrementar les capacitats interpretatives de les persones en contemplar les
obres. A Europa, concretament a Dinamarca, s’ha incorporat amb èxit en l’àmbit
educatiu i a Catalunya una vintena d’escoles ja segueixen aquesta tècnica.
En el cas del Centre de Formació d’Adults Bellavista, el Visual Thinking
Strategies s’ha començat a aplicar en l’ensenyament de les llengües catalana i
castellana i es concep com un projecte de llarg recorregut que continuarà en els
propers cursos.
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Amb l’adaptació dels mestres de
música Núria González i Eduard Mallol,
sobre l’escenari s’escoltaran diàlegs en
català, cançons en llengua anglesa
i es podran veure les coreografies
preparades per a l’ocasió.
La representació és el fruit d’un intens
treball de col·laboració i d’implicació
de molts agents. En aquest sentit,
els decorats i el vestuari han estat
ideats, construïts i reelaborats per una
comissió mixta de famílies i mestres,
amb la coordinació de Maria José
Carmona; mentre que de la tramoia
se n’han ocupat els mateixos alumnes,
les tutores i també hi han col·laborat
algunes mares.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[portes obertes i preinscripcions curs 2019-2020]
Les preinscripcions a centres d’Educació Infantil i Primària
i d’Educació Secundària seran entre el 29 de març i el 9 d'abril
ESCOLA GUERAU DE LIOST
De 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
Demanar cita prèvia al 938 463 216
ESCOLA BELLAVISTA-JOAN CAMPS
De 9 a 13 h i de 15 a 16.30 h.
Demanar cita prèvia al 930 138 087
ESCOLA COLORS
De 9 a 12.30 h.
Demanar cita prèvia al 938 497 222
ESCOLA JOAN SANPERA I TORRAS
De 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h.
Demanar cita prèvia al 938 495 594

ESCOLA CAMINS
De 9 a 14 h i de 15 a 16.30 h.
Demanar cita prèvia al 938 402 215
INSTITUT LAURO
Preinscripcions ESO
De dl. a dv. de 9 a 12.30 h i dc. de 15.20 a 16.50 h.

INSTITUT EL TIL·LER
Preinscripcions ESO

De dl. a dv. de 8.30 a 10 h i d'11 a 14 h.

Jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals
i als instituts (batxillerat i cicles formatius)
EBM LES TRES BESSONES

Primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)
Dissabte 27 d'abril de 10 a 12h.
Dilluns 29 d'abril de 17 a 19.30 h.
Carrer Sant Joaquim, 85 // Tel. 938 498 483

INSTITUT EL TIL·LER

Batxillerat
Dijous 25 d'abril a les 18 h
Carretera de Ribes, 45-55
Tel. 938 407 266

EBM EL GEGANT DEL PI

Primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)
Dijous 25 d'abril de 17 a 18.30 h.
Dissabte 27 d’abril de 10 a 13.30 h
Carrer de Provença, 20 // Tel. 937 320 300

EBM CAVALL FORT

Primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)
Dissabte 27 d’abril d'11 a 13 h
Dilluns 29 d’abril de 17 a 19.30 h
Carrer Miquel Martí i Pol, 6-8 //Tel. 938 463 494

Les preinscripcions
a primer cicle d'Educació Infantil
seran entre el 13 i el 24 de maig

INSTITUT LAURO
Carrer d’Astúries, 3
Tel. 938 402 852

Batxillerat
Dimecres 24 d'abril a les 18 h
Cicle Formatiu de Grau Mig
Dijous 2 de maig a les 18 h
Cicle Formatiu de Grau Superior
Dimecres 8 de maig a les 18 h

Les preinscripcions a Batxillerat i als
Cicles Formatiu de Grau Mig seran
entre el 14 i el 21 de maig i les del
Grau Superior seran entre el 29 de
maig i el 5 de juny
11
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ sant jordi ]
Llibres, roses i festa a l’Espolsada

Les activitats d’aquesta diada ocuparan tot el dia i comptaran amb la
participació dels alumnes de les escoles i instituts de les Franqueses

L

a plaça de l’Espolsada serà, un
any més, el centre neuràlgic de
la celebració de Sant Jordi al
municipi. Des de bon matí, les
parades de llibres i roses dominaran
l’espai i convidaran els passejants a triar
entre les darreres novetats editorials.
Els autors locals tenen el seu espai
i presentaran els darrers treballs.
Enguany, comptarem amb la presència
de Quintín Valiente amb ¿Qué te parece
si nos desnudamos y lo discutimos?,
Martí Boada amb Masos del Montseny,
Francisco Fernández Peláez amb Cerca
de las estrellas, Leila Milà i May Dior
amb La eternidad, Joan Sala Vila amb
dues obres: El mar fa l’ullet a la finestra
i El món necessita una política humana
i l’AE Ramassà que presentarà el seu
tercer conte solidari, Per un somriure.

Al matí, els alumnes de 1r de l’Escola
Camins compartiran una estona amb
l’il·lustrador Valentí Gubianas per
conèixer de primera mà com funciona el
procés creatiu.
També des de primera hora de la tarda
se succeiran els tallers i les activitats
per a infants i joves. Alguns dels tallers
proposats són El drac divertit que
ensenyarà els participants a construir
un espanta-sogres en forma de drac o

Encontats, 4 contes i un munt de jocs,
quatre escenografies dels contes La
Caputxeta Vermella, Hansel i Gretel, Els
3 porquets i la Rateta on es combinaran
jocs i contes. També hi haurà un taller
de maquillatge a càrrec del Centre
Municipal de Joves i de roses reciclades
a càrrec de l’Espai Zero.
Els usuaris de la Residència per a la
Gent Gran Palau realitzaran un taller de
roses de plastilina per a nens. També hi
haurà tallers per als més menuts amb
les activitats d’Espai Nadó-Espai Infant.
I la Biblioteca Municipal trasllada per
un dia la tertúlia amb els alumnes dels
instituts Esmorzar de paraules fins a
l’Espolsada.
L’escenari viurà pel matí la versió
musical de La llegenda de Sant Jordi
amb la companyia Milnotes. Les
sardanes pels més menuts amb els
Sardanistes Franquesins i el concert de
The Penguins Reggae per xics.
La tarda de Sant Jordi també serà el
moment de l’entrega dels premis del
29è Concurs Literari de Sant Jordi,
enguany, amb 11 categories i amb 512
obres presentades.
A les pàgines de l’agenda hi trobareu
tots els horaris i les activitats.
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[ actualitat ]
Classes obertes, tallers, exhibicions i
tastets es donen cita a l’Espolsada
La 12a Festa de la Música i la Dansa arriba els dies 26 i 27 d’abril

L

a Festa de la Música i la Dansa començarà enguany
a l’auditori de l’Escola Municipal de Música Claudi
Arimany. Allà, els alumnes escalfaran motors a partir
de les 18 h del divendres 26 d’abril amb una exhibicióimprovisació inicial per acabar la jornada amb una Jam
Session.

Dissabte al matí, a partir de les 11 h, la festa es trasllada
fins a l’escenari de la plaça de l’Espolsada. En aquesta
localització hi podrem veure classes obertes i tallers de
teles acrobàtiques, comercial dance, gòspel, ballet clàssic i
percussió corporal fins el migdia.
La tarda, des de les 17.30 h, serà l’espai de les mostres de
música i dansa amb diverses associacions, escoles de dansa,
tallers municipals i l’Escola Municipal de Música.La 12a edició
de la Festa de la Música i la Dansa acabarà amb un concert i
una ballada de Lindy Pop amb The Hot Swing Machine.
Totes les activitats són obertes i gratuïtes. Trobareu els horaris
i les activitats en les pàgines d’agenda d’aquest butlletí.

Internacionals del Cub de Rubik competeixen a les Franqueses

E

l cap de setmana del 6 i 7 d’abril el municipi serà la
seu seu de Les Franqueses Open 2019, 3r Campionat
Internacional de Cub de Rubik World Cube Association.
Les competicions començaran dissabte, 6 d'abril, a les 9 h i
finalitzaran diumenge, 7 d'abril, a les 14.30 h amb l'entrega
de premis.
Ja és la tercera vegada que les Franqueses acull aquest
campionat internacional i que acompanya la cita amb el
Campionat Local, celebrat el 22 de març al Centre Cultural
de Bellavista, i amb tallers preparatoris organitzats per
l’àrea d’Infància i Joventut i l’Associació Cub de Rubik
Catalunya.
La competició internacional comptarà amb participants en
15 modalitats diferents que van des del 3x3x3 al 3x3x3 cega
o amb una mà o en categories amb cubs especials com el
Megaminx o el Pyraminx.
La competició està oberta als espectadors i a nous participants
que es poden inscriure a través de la pàgina web de la World
Cube Association (www.worldcubeassociation.org).
Les Franqueses Open 2019 tanca el cicle dedicat a aquesta
modalitat de trencaclosques que ha comptat amb tallers
preparatoris i el Campionat Local
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les Franqueses, seu del torneig femení
en pista ràpida més important de l'Estat
S’espera la participació de tennistes del Top 100 internacional

U

na cinquantena de tennistes situades en el Top 100 i
fins al 300 del rànquing mundial participaran en el
VIII Torneig Internacional Femení Les Franqueses,
competició que enguany pren el nom del municipi que
l’acull i que tindrà lloc a les instal·lacions del Club Tennis Els
Gorchs, del 29 d’abril i al 5 de maig.
En aquesta edició, gràcies a la col·laboració de l’ajuntament
de les Franqueses i de la Diputació, la prova que organitza el
CT Els Gorchs pren encara més rellevància i s’ha convertit en
la competició de tennis femení més important d’Espanya en
pista ràpida, amb una dotació de 60.000 dòlars, 35.000 més
que l’any passat. Si tenim en compte tots les superfícies, el
torneig ocupa és el quart en importància, per darrere del
‘Caja Mágica’ de Madrid, el torneig de Palma i el de la Bisbal.
Enquadrat dins del Circuit Femení de la International Tennis
Federation (ITF), el Torneig Internacional Femení Les
Franqueses és doblement puntuable aquest any, a l’ITF i al
rànquing mundial professional WTA.
Segons el president del Club de Tennis Els Gorchs i impulsor
de la competició, Jaume Marquès, "actualment, hi ha una
mancança de competicions a l’estat que permetin a les
jugadores sumar punts pel rànquing internacional”. En
aquest sentit, el Torneig Internacional Femení les Franqueses
representa un aparador importantíssim per a les tennistes, a
la vegada que situa el municipi en el mapa del tennis femení
internacional.

En la primera fase del torneig, un total de 24 jugadores
s’enfrontaran per aconseguir una de les quatre places del
Main Draw, on es trobaran amb 28 tennistes consolidades
al rànquing mundial. A més a més , 16 parelles també
competiran en la categoria de dobles.

Paula Badosa, guanyadora de l'edició 2018

Segons Marquès, “cada vegada la competició té més prestigi i
aquest any esperem la participació de jugadores del Top 100
internacional”.
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[ actualitat ]
Els millors equips de categoria Elit
d’Espanya, a la Gran Clàssica de Primavera
La prova, organitzada per la Unió Ciclista les Franqueses,
tindrà lloc el 14 d’abril

L

a Unió Ciclista les Franqueses organitza el diumenge,
14 d’abril, la Gran Clàssica de Primavera. La prova,
coneguda els últims anys com a Gran Premi Inauguració,
canvia enguany de nom perquè, en aquesta ocasió,
no és la primera del calendari de curses en carretera de la
Federació Catalana de Ciclisme.
El president del Club Ciclista les Franqueses, Antoni Serra,
espera per a aquesta edició “els millors equips de categoria
Elit d’Espanya i també alguns de francesos”. En total, es
preveu la inscripció de 200 ciclistes en les categories Elit,
Sub23 i Màster 30.
La competició començarà a les 9 h del matí i es desenvoluparà
en un circuit de 38 quilòmetres que s’iniciarà al passeig de la
carretera de Ribes (davant els Til·lers). Els ciclistes seguiran
per Llerona, Corró d’Amunt, Samalús, Cànoves, Sant Antoni
de Vilamajor i Cardedeu per finalitzar a la carretera de Ribes
de les Franqueses. En total, es completaran 152 quilòmetres i
es faran 4 voltes a aquest circuit.

Comença el període de sol·licitud d’ajuts per a la pràctica d’esports

E

l Patronat Municipal d’Esports ha obert el període per acollir-se al sistema de tarifació social pel qual es poden gaudir
d’ajuts per a la pràctica esportiva d’infants i joves i en determinats serveis esportius municipals per a la temporada
esportiva 2019/20. Aquests subvencions, que poden arribar al 60% en funció de les rendes familiars anuals, tenen com a
finalitat afavorir i potenciar la pràctica de l’esport a les Franqueses.
S’hi poden acollir els beneficiaris menors de 18 anys, empadronats a les Franqueses, amb una renda econòmica familiar
determinada, fixada en funció dels membres de la unitat familiar. Cal, a més, que la família no tingui més d’un habitatge i que,
en cas de tenir-ne un, aquest tingui un valor cadastral no superior als 102.000 euros.
Renda Familiar Anual
Membres de la unitat familiar
Fins a 2
Fins a 3
Fins a 4
Fins a 5 o més
Reducció

Menor o igual a
14.342
15.935
17.529
19.919
60%

De a
De 14.343 a 15.935
De 15.936 a 17.529
De 17.530 a 19.919
De 19.920 a 21.911
40%

De a
De 15.936 a 17.529
De 17.530 a 19.919
De 19.920 a 21.911
De 21.912 a 24.102
20%

El període per sol·licitar aquest ajuts, que va començar el 19 de març , es perllongarà fins al 20 de maig. Es poden gestionar
per internet, a la seu electrònica, al Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament o al Servei d’Atenció a la Ciutadania de
Bellavista Activa.
Aquestes bonificacions seran aplicables fins al primer trimestre de l’any següent en el cas de quotes trimestrals i fins al mes
de març en les quotes mensuals.
El gaudiment d’aquestes bonificacions no són acumulables amb d’altres i, en tot cas, s’aplicarà la més avantatjosa per a l’usuari.
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[ les Franqueses en imatges ]
Obrim el Parc del Falgar i la Verneda
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[ les Franqueses en imatges ]
Jornada informativa de l'Espai Can Prat
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[ espectacles ]
Othello clourà la 13a Mostra d’Arts
Escèniques, Festival dels Amateurs

Les 6 companyies participants opten al premi de la votació dels
espectadors de 500 euros

L

a companyia professional Les Antonietes Teatre,
dirigida per Oriol Tarrasón, clourà, amb la
posada en escena del clàssic de Shakespeare
Othello, l’edició número 13 de la Mostra d’Arts
Escèniques, Festival dels Amateurs. Ja és habitual que
una companyia consolidada tanqui aquest festival que,
des de 2007, promociona el teatre aficionat des dels
escenaris de les Franqueses.
Enguany, han participat 6 companyies d’arreu de
Catalunya, entre elles una de ben coneguda al municipi,
Toc Toc Teatre Laurona de Llerona que ha presentat el
drama Perduts en el temps de l’aranyenc Juli Manuel
Pou i Vilabella. Però en aquesta edició també hem
pogut veure els grups amateurs El Tramvia del Foment
Mataroní de Mataró, Tàndem de Santa Perpètua de la
Mogoda, Impuls Teatre de Molins de Rei, Pierrot Teatre
de Centelles i ACR de Fals al Berguedà.
La Mostra d’Arts Escèniques, Festival dels Amateurs
està oberta a la participació de grups de teatre no
professional de Catalunya constituïts com a entitats
sense ànim de lucre. Cada grup rep un premi a la
participació de 600 euros i el dia de la cloenda es falla
el premi “Votació de l’Espectador” valorat en 500
euros.
Des de 2007, més de 80 espectacles han participat
en aquest festival i per les platees dels teatres de les
Franqueses han passat més de 8.000 espectadors per
seguir la mostra.

OTHELLO
Les Antonietes Teatre

Ds. 6 d'abril
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 85 minuts
Preu: 11 i 9* euros
Recomanat a partir de 14 anys
La ciutat de Venècia atorga plens poder a Othello per governar, ja
que ha demostrat que ningú està més preparat per a aquest càrrec
que ell. La seva primera decisió és anomenar conseller al seu amic
Cassio. Tothom hi està d’acord menys Iago que s’inventarà una història
d’infidelitat entre Cassio i Desdèmona, acabada de casar amb Othello,
per despertar la seva gelosia i així enemistar els dos rivals.
Autor: William Shakespeare Direcció i adaptació: Oriol Tarrasón
Interpretació: A. Castan, O. Intente i A. Puig

ENTRADES. Venda d'entrades (*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys)
Anticipada, a partir del 7 de gener, 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. de 10 a 14 h.
També a www.teatres.lesfranqueses.cat
i a www.entrapolis.com.
Informació al telèfon 938 466 506 i a www.lesfranqueses.cat
TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA: c/Astúries, 1 - 938 405 782
CASAL CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL: Av. de Santa Eulàlia, s/n.
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[ agenda ]
1 dilluns

6 dissabte

Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona

Dia Mundial de l'Activitat Física
Més informació a www.lesfranqueses.cat

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

Les Franqueses Open 2019
3r Campionat Internacional de Cub de Rubik
World Cube Association
Consulta la informació a la pàgina 14 d'aquest
butlletí.

2 dimarts
Hora del conte "Bestioles i bestioletes"
A càrrec de la rondallaire Núria Alonso
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal o
trucant al 938 404 388 / 938 466 506
Org. Biblioteca Municipal
Espai Zero "Tarda de Pop Corn"
17.30 a 19.30 h. Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves d'entre 12 i 30 anys.
+ info i inscripcions al 938 404 624
o a pij.franqueses@lesfranqueses. cat
..................................................................................

4 dijous
Xerrada "Detox", a càrrec de Lara Gregorio
17.30 a 19 h Gimnàs Escola Bellavista-J. Camps
Per a famílies amb infants entre 0 i 9 anys i dones
embarassades. Cal inscripció prèvia a
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Org. ENEI
Espai Zero. Punt de trobada
17.30 a 19.30 h. Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves d'entre 12 i 30 anys.
+ info i inscripcions al 938 404 624
o a pij.franqueses@lesfranqueses. cat
Conferència "El cost humà de la Guerra Civil
i la implantació del franquisme" a càrrec de
l'historiador Joan Garriga
19.30 h. Sala de Plens de l'ajuntament de les
Franqueses del Vallès
................................................................................

5 divendres
Espai Zero "Màgia matemàtica, amb una mica de
química!
17.30 a 19.30 h. Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves d'entre 12 i 18 anys.
+ info i inscripcions al 938 404 624
o a pij.franqueses@lesfranqueses. cat
10è Aniversari EBM Cavall Fort
Xerrada "L'art de posar límits, 0-3 anys" a càrrec
d'Eva Bach
19 h Can Font-Centre d'Art i Noves Tecnologies
Org. EBM Cavall Fort

20

Xerrada Els conflictes ens ajuden a créixer amb
el psicòleg Pep Marí #aquíproubullying
10 h. Escola Guerau de Liost
Inscripcions fins el 3 d'abril a www.gdl.cat
Hi haurà servei de monitoratge (2 euros)
10è Aniversari EBM Cavall Fort
10.30 h. Activitats i tallers per a tothom.
12 h. Espectacle familiar "Pinxo&Punxa", pastís,
espelmes i continua la festa.
A la plaça de l'Espolsada.
Org. EBM Cavall Fort
Cicle Musical Encicla’t. Música sacra a capella.
Cor de la Cic de l’escola de música Virtèlia de
Barcelona, sota la direcció d’Emili Fortea
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Associació d’ Intercanvis Socials i Culturals
amb la col·lab. Parròquia de Santa
Maria de Llerona
..................................................................................

7 diumenge
Les Franqueses Open 2019
3r Campionat Internacional de Cub de Rubik
World Cube Association
Consulta la informació a la pàgina 14 d'aquest
butlletí.
XXXIX Marxa Cicloturista "Rutes del Montseny"
Pas per les Franqueses
Més informació a www.rutesdelmontseny.com
Org. Club Ciclista Granollers
Circulació de trens tripulats
11 a 13 h. Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro/viatge
Org. Centre d'Estudis Ferroviaris Via Oberta
..................................................................................

9 dimarts
Teatre Musical. ‘Grease’
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
A càrrec dels alumnes de 6è A i B de l’Escola
Guerau de Liost
Org. Escola Guerau de Liost

Espai Zero "Tarda de Pop Corn"
17.30 a 19.30 h. Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves d'entre 12 i 30 anys.
+ info i inscripcions al 938 404 624
o a pij.franqueses@lesfranqueses. cat

11 dijous
Teatre Musical. ‘Grease’
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
A càrrec dels alumnes de 6è A i B de l’Escola
Guerau de Liost
Org. Escola Guerau de Liost
Taller pràctic de remeis naturals, a càrrec de Jose
Herrero
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Inscripció a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones
embarassades
Org. ENEI
Fem camí en l’Educació en Família
Xerrada-taller.Actituds per afavorir els
aprenentatges dels fills i filles, a càrrec d’Alba
Castellví, educadora, sociòloga i mediadora
17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer
Cal inscripció prèvia a www.lesfranqueses.org/
PMCEIJ/formaciofamilies o dm i dj de 10 a 13 h al
938 405 780
Empadronats del 25 de març al 5 d’abril i
no empadronats de l’1 al 5 d’abril
Servei d’acollida durant la xerrada. Cal
sol·licitar-ho en el moment de la preinscripció.
Org.PMCEIJ i Diputació de Barcelona
Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 i a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat.
Presentació del llibre Del somni republicà a la
foscor de la dictadura. Francesc Montserrat
Fontcuberta, alcalde de les Franqueses (19361938) de la historiadora Helena Saavedra Mitjans.
Acte inclòs dins la Commemoració del 80è
Aniversari del Bombardeig de les Franqueses del
Vallès.
19h Sala de plens de l'Ajuntament
Trobem-nos i parlem-ne: Com les dones poden
arribar a ser iguals. El feminisme ho pot canviar tot
Conferència a càrrec de Sílvia Claveria, doctorada
en Ciències Polítiques, professora a la Universitat
Carlos III de Madrid i autora del llibre ‘El
feminismo lo cambia todo’, amb debat posterior
20 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

"Abril finit,
el camp florit"
12 divendres

23 dimarts

Espai Zero "Màgia matemàtica, amb una mica de
química!
17.30 a 19.30 h. Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves d'entre 12 i 18 anys.
+ info i inscripcions al 938 404 624
o a pij.franqueses@lesfranqueses. cat

Sant Jordi
A la plaça de l'Espolsada
MATÍ
9.30 a 20 h. Parades de Sant Jordi (llibres i roses)
9.30 h. Sessió dels alumnes de 1r de l'Escola
Camins amb l'il·lustrador Valentí Gubianas
10 h. Taller de roses de plastilina per a nens a
càrrec de la Residència per a la Gent Gran Palau
11 h. Espectacle musical La Llegenda de Sant
Jordi amb Milnotes.
12 h. Esmorzar de paraules pels alumnes dels
instituts del municipi.
TARDA
16.30 h.
• Taller de roses reciclades amb l'Espai Zero
• Taller de maquillatge de Sant Jordi a càrrec del
Centre Municipal de Joves
• Encontats, contes i un munt de jocs
• Taller El drac divertit
• Tallers i activitats a càrrec d'ENEI
17h.
• Exhibició de sardanes dels més menuts (EBM)
• Signatura de llibres dels autors locals i
comarcals a l'espai del PMCEIJ.
17.45 h. Acte de lliurament del 29è Concurs
Literari de Sant Jordi
18.45 h. Concert familiar Reggae per xics amb
The Penguins.
Més informació a la pàgina 13 i a la contraportada
d'aquest butlletí.

Escenifica't amb Joves Creadors
Espectacle del taller de màgia
19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 i a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat.
................................................................................

14 diumenge
Gran clàssica de primavera
9 h. Sortida i arribada a la Rambla de la carretera
de Ribes
Categories Elit, Sub 23 i màster 30
Org. Unió Ciclista les Franqueses
..................................................................................

21 diumenge
Sant Jordi a Marata
Parada i venda de llibres, i audició i ballada de
sardanes amb la Cobla Premià. Presentació de
les cançons de Caramelles per part de la Colla
de Petits
12 h Plaça de Marata
Org. Centre Cultural de Marata
Rifa dels ous a Llerona
Celebració de la Pasqua amb la tradicional rifa
dels ous i ballada de sardanes amb la colla
Sardanistes Franquesins
18 h. Casal Parroquial de Llerona
Més info a www.esglesiallerona.cat
................................................................................

22 dilluns
Sant Jordi a Corró d'Amunt
12 h Sardanes amb Sardanistes Franquesins
17 h Entrega de roses i xocolatada
Org. As. de Veïns Sant Mamet de Corró d’Amunt
Caramelles Corró d’Amunt 2019
14 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Dinar de Caramelles, cantada de Caramelles, rifa
dels ous i animació de tarda
Inscripcions fins al 18 d’abril de 2019. Més
informació al 938 434 057 / 649 030 820
Org. As. de Veïns Sant Mamet de Corró d’Amunt

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

24 dimecres
Jornada de portes obertes de Batxillerat a
l'Institut Lauro
18h. Institut Lauro
................................................................................

25 dijous
VII Campanya de Donació de Sang Escola Colors
15.30 a 20 h. Escola Colors
Org. Banc de Sang i de Teixits de Catalunya i
Escola Colors
Jornada de portes obertes de l'EBM El Gegant
del Pi (Ed. Infantil de 0 a 3 anys)
17 a 18.30 h. EMB El Gegant del Pi
Hora del conte. ‘Tenen por els monstres?’
a càrrec de la rondallaire Virginia Coquillat
17.30 h Biblioteca Municipal CCB
Org. Biblioteca Municipal

Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624
o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat.
Jornada de portes obertes de Batxillerat a
l'Institut el Til·ler
18 h. Institut el Til·ler
Espais de lectura. Visita de l’autora Eva Baltasar
amb el comentari de la seva novel·la “Permagel”,
Premi Llibreter 2018
18 h Biblioteca Municipal
Org. Biblioteca Municipal amb el suport de la
Institució de les Lletres Catalanes
Ple Municipal
20 h Sala de plens Ajuntament
................................................................................

26 divendres
Festa de la Primavera al parc del Mirador
A partir de les 16 h.
Activitats infantils i familiars de circ, tallers i
molt més!
Org. Pla de Barris
Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o
a pij.franqueses@lesfranqueses.cat.
12a Festa de la Música i la Dansa
A l’Auditori de l’EMM Claudi Arimany
18 h Classe d’Exhibició Master Class
20 h Concert / Jam Session
Org. PMCEIJ
................................................................................

27 dissabte
Jornada de portes obertes a l'EBM Les Tres
Bessones (Ed. Infantil de 0 a 3 anys)
10 a 12 h. EBM Les Tres Bessones
Jornada de portes obertes a l'EBM El Gegant del
Pi (Ed. Infantil de 0 a 3 anys)
10 a 13.30 h. EBM El Gegant del Pi
12a Festa de la Música i la Dansa
A la plaça de l’Espolsada
11-14 h Classes obertes i tallers
17.30 h Mostra de música i dansa a càrrec
d’escoles de música i dansa i entitats del municipi
20.30 h Concert i ballada Lindy Hop
Org. PMCEIJ
Jornada de portes obertes a l'EBM Cavall Fort
(Ed. Infantil de 0 a 3 anys)
11 a 13 h. EBM Cavall Fort
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[ agenda ]
Trobada de Big Band’s
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
................................................................................

28 dissabte
Circulació de trens tripulats
11 a 13 h. Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro/viatge
Org. Centre d'Estudis Ferroviaris Via Oberta

Concert solidari amb els cors Allegro i Gòspel
Rock d'Amics de la Unió
18 h. Teatre Auditori de Bellavista
Preu 5 euros. Venda d'entrades al local
parroquial de St. Francesc d'Assís (c. Barcelona,
36) els dt. de 17 a 19 h., els dv. de 9.30 a 11 h i 1
hora abans del concert.
Org. Càritas.
................................................................................

30 dimarts
Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

(maig) 21 i 22
VI Jornada per empreses i emprenedors
21 de maig
9 a 10.30 h. El viatge d'emprendre i les emocions
11 a 12.30 h. Com ser bon venedor si mai no he
sigut?
12.30 a 14.30 h. Com captar els meus primers
clients? Coneix tot el que el màrqueting digital
d'ofereix.
22 de maig
9 a 10.30 h. Creativitat per emprendre
11 a 12.30 h. Autònom! T'expliquem el que ningú
t'explica!
12.30 a 14.30 h. Com fer que Google em posicioni.
Informació i inscripcions a Can Ribas, de dilluns a
divendres de 8.30 a 14 h.
938 443 040 / dinamitzacio@lesfranqueses.cat
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CELEBRACIONS I
FESTIVITATS
SETMANA SANTA
Església de Sant Francesc d’Assís de Bellavista
Dj, 11 d’abril
19 h Xerrada quaresmal sobre el llibre de l’Èxode
Dg, 14 d’abril Diumenge de Rams
11 h Celebració de Rams
Dt, 16 d’abril Dimarts Sant
19 h Celebració comunitària del perdó
Dj, 18 d’abril Dijous Sant
19 h Celebració del Sant Sopar del Senyor
22 h Hora Santa
Dv, 19 d’abril Divendres Sant
11 h Viacrucis
19 h Celebració de la Passió
Ds, 20 d’abril Vigília de Diumenge de Pasqua
22 h Celebració de la Vetlla Pasqual
Dg, 21 d’abril Diumenge de Pasqua
11 h Missa del Primer Diumenge de Pasqua
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de
Bellavista
Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Dg, 14 d’abril Diumenge de Rams
11.30 h Benedicció de rams i palmes a la plaça de
l’Església
12 h Missa Solemne de diumenge de Rams, i
oferiment per part dels assistents, de rams i
palmes per la confecció del “Monument”
Dj, 18 d’abril Dijous Sant
19 h Missa vespertina de la ‘Cena del Senyor’
amb Ofici del “Lavatori de peus”
Dv, 19 d’abril Divendres Sant de la mort del
Senyor
10 h Res de Laudes
19 h Ofici del Divendres Sant. Adoració de la Creu
20 h Processó del Via Crucis
Recorregut: Pl. Església, passatge de la Rectoria,
carrer de la Serra, carretera de Ribes, avinguda
de Santa Eulàlia i plaça de l’Església
Ds, 20 d’abril Dissabte de la sepultura del
Senyor
10 h Romeria a la Mare de Déu de Fàtima de
Llerona
21 h Missa Solemne de la Vigília Pasqual
Dg, 21 d’abril Diumenge de la Resurrecció del
Senyor
12 h Missa Solemne de la Resurrecció del Senyor
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt
Dv, 19 d’abril Divendres Sant
11 h Celebració de la Passió i Mort del Senyor
20 h Via Crucis
Ds, 20 d’abril Nit de Pasqua
21 h Vetlla Pasqual. Celebració de la Resurrecció
del Senyor i Caramelles
Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Església de Santa Coloma de Marata
Dg, 14 d’abril Rams
11 h Benedicció dels rams, processó i missa de la
Passió del Senyor
Dj, 18 d’abril Dijous Sant
20 h Missa de la ‘Cena del Senyor’
Dg, 21 d’abril Pasqua de Resurrecció
11 h Missa del Diumenge de Pasqua i Caramelles
dels Petits
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata
EXPOSICIÓ FIRA GUIA'T A LES FRANQUESES

Per informar i orientar els joves del municipi de
les diferents sortides acadèmiques que hi ha
després de l’ESO i del batxillerat. La mostra “Fira
Guia’t” cedida pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i la Xarxa Transició Educació Treball
(TET), es podrà visitar del 23 al 26 d’abril, de
dilluns a divendres de 16 a 20.30 h, i dimarts i
dimecres de 10 a 14 h
A l’exposició, els joves podran conèixer les
diferents possibilitats formatives que s’obren un
cop s’acaba l’ESO, tant si l’han aprovat, com si no:
• Batxillerat
• Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació
Professional
• Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Arts
Plàstiques i Disseny
• Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Esport
• Proves d’accés als Cicles Formatius de Grau
Mitjà
• Programes de Formació i Inserció
• Altres possibilitats: formació no reglada,
ensenyaments També hi ha altres possibilitats
formatives en els àmbits de la música, la dansa
o l’esport, i un ampli ventall de cursos no
reglats que permeten millorar la formació dels
alumnes
Més informació al 938 404 624
o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

"A l'abril
cada gota val per mil"
PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I
INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LLEURE
ESPORTIVES MUNICIPALS
Les preinscripcions seran del 23 d’abril al 7
de maig (inclosos) i ho podeu fer pels següents
canals:
• Web municipal: www.lesfranqueses.cat
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2) i
de Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39), de
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.

Es poden escollir dues opcions d’activitats i
ordenar-les en primera i en segona preferència.

ACTIVITATS I
CURSOS
CURS DE SARDANES
Activitat gratuïta de tres nivells: principiants,
manteniment i repartiment.
Dt, 2, 9 i 30 d’abril, de 17.15 a 18.30 h Casal de la
Gent Gran de Corró d’Avall
Dj, 4, 11 i 25 d’abril de 17.15 a 18.30 h Antigues
Escoles de Corró d’Amunt
Dv, 5, 12 i 26 d’abril, de 17.15 a 18.30 h Centre
Cultural de Bellavista
Sardanes per a Jubilats
Es precisa el carnet d’usuari dels Casals de la
Gent Gran
Org. Sardanistes Franquesins

8 a 9 h Acollida matí (opcional)
9 a 13 h Casal matí
13 a 15 h Menjador (opcional)
15 a 17 h Casal tarda (opcional)
Preu: 35 euros per infant i 29,50 euros per al
segon o més germans. Informació: 938 405 781 /
938 466 506
Inscripcions: de l’1 al 12 d’abril per als infants
empadronats al municipi i del 8 al 12 d’abril per
a no empadronats. Es poden formalitzar dl, de
10 a 13 h i dl, dc i dv, de 16 a 18.30 h al Centre
Cultural de Bellavista i dj, de 10 a 13 h i dm, dj
i dv, de 16 a 18.30 h al Centre Cultural de Can
Ganduxer
Org. Casal Infantil Municipal
CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI i DISSABTES
Obert de setembre a juny (per a infants de 3 a 11
anys)
Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses,
cançons, xanques, excursions, festes populars,
convivències, etc. Servei opcional de recollida a
les escoles de dl a dv.
De dl a ds de 16.30 a 18.30 h
Dl, dc, dv i ds, al Centre Cultural de Bellavista
Dm, dj, dv i ds, al Centre Cultural Can Ganduxer
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 466 506
(Corró d’Avall)
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casal Infantil Municipal
COLÒNIES Mas banyeres, Centelles
Gaudir d’una activitat lúdica en un espai natural
6 i 7 d’abril de 2019, de les 9 h del dia 6 a les 17 h
del dia 7
Inscripció oberta. 50€ inscrits / 60€ no inscrits
Més informació al 938 405 781
Org. Casals Infantils Municipals
COLÒNIES Vilanova de Sau

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
Servei educatiu en el lleure per a joves a partir
de 12 anys
Sala d’estudi (a partir de les 17.30 h). Un espai
on els joves poden fer treballs en grup, deures,
estudiar...
Activitats del centre, de 18.30 a 20.30 h, tallers,
jocs, sortides, festes populars, etc.
De dl a dv, al Centre Cultural de Bellavista
(938 405 781) i a la Nau del Centre Cultural Can
Ganduxer (938 404 967)
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Centre Municipal de Joves
CASAL DE SETMANA SANTA
Del 15 al 18 d’abril de 2019
Casal de vacances. Activitats, jocs, excursions...
Gaudim de les nostres vacances!

Gaudir d’una activitat lúdica en un espai natural
15, 16 i 17 d’abril de 2019, de les 9 h del dia 15 a
les 17 h del dia 17
Inscripció oberta. 50€ inscrits / 60€ no inscrits
Més informació al 938 405 781 / 938 404 967
Org. Centre Municipal de Joves
CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
A les Antigues Escoles
• Curs de cant coral
Dm, de 20.30 a 22 h, amb Marc Tost
• Curs de pintura
Dl i dj, de 17 a 19 h, amb Elisa Martínez
Més informació a veinscorro@gmail.com
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Inscripcions obertes
• Manipulació d’aliments
29 d’abril de 2019 de 9.15 a 13.15 h
• SAP Business One
Del 6 al 21 de maig de 2019 de dl a dj de 9.1512.15 h
•Formació per a emprenedors i autònoms:
Potencia la teva idea de negoci introduint la
Gamificació
29 i 30 d’abril de 2019 de 9.30 a 13.30 h
Més informació i inscripcions a Can Ribas-Centre
de Recursos Agraris, de dl a dv de 8.30-14 h i dm i
dj de 16-18 h a dinamitzacio@lesfranqueses.cat
o al 938 443 040
ACTIVITATS ENEI
• Ioga per a embarassades. Un espai per
l’autoconeixement a partir de la connexió amb
el cos, les emocions i la respiració
Dc de 17 a 18.15 h, Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia
• Espai familiar d’anglès en família. Els tallers
d’anglès en família són una ocasió per aprendre
la llengua a partir del joc, l’art i l’experiència
vivencial
Dt de 17.30 a 18.20 h, Escola Bellavista Joan
Camps
Cal inscripció prèvia. Places limitades
• Biodansa en família. Les famílies participen
d’aquest aprenentatge, reforçant els vincles
afectius i facilitant noves formes de relacionarse biodansant
Dv 12 i 26 d’abril, de 17.30 a 18.30 h, Centre
Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts
• Ioga amb nadons. Un espai on podràs gaudir
de la pràctica del ioga amb el teu nadó fins a 1
any
Dc de 10.15 a 11.30 h, Centre Cultural de
Bellavista
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts
Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó - Espai Infant
COR CAMINS cerca HOMES i DUES SOPRANOS!
Fem una crida als que pogués interessar cantar
amb nosaltres, animeu-vos! Mireu el nostre web
i decidiu-vos.
http://coralcamins.wixsite.com/coral-camins
NO importa si heu cantat mai abans, o no, ni tampoc és
requisit tenir coneixements de música. Només calen
ganes de cantar en grup i compromís d’assaig els dilluns a
les 21’30h a l’Escola Camins de Les Franqueses del Vallès
Fins ara hem fet possibles els nostres primers 5 anys
d’existència. Vine i continua creixent amb nosaltres. T’hi
esperem!!!
Més informació a 666 693 066
o al corcamins@gmail.com
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