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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: 
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

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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Atenent que el 26 de maig hi ha convocades eleccions municipals i europees 
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 ]

Iniciades les obres del pas sota la línia 
de Portbou, a Bellavista
Les feines s’han iniciat a la zona del carrer Francesc Gimeno

Una perforadora de puntals de grans dimensions 
treballa des de fa uns dies a l’extrem del pàrquing 
del carrer de Francesc Gimeno de Granollers, a 
Can Mònic. Aquesta màquina està perforant la base 

de la línia de tren per situar-hi els puntals del futur mur de 
contenció que reforçaran el terreny on s’hi faran els accessos 
al pas. Pel que fa al carrer Aragó, també s’està preparant el 
terreny per iniciar les feines, que no afectaran el trànsit però 
sí l’estacionament.

Les obres del nou pas, que permetrà connectar Bellavista amb 
Corró d’Avall i la Zona Esportiva Municipal, consisteixen en la 
construcció d’un calaix de formigó a l’alçada del carrer Aragó 
que travessarà sota les vies fins al carrer Francesc Gimeno 
de Granollers. Aquest calaix tindrà una llargada de 15 metres 
aproximadament i unes dimensions de 5m d’amplada i 3,10m 
d’alçada. A banda i banda del pas s’hi habilitaran rampes i 
escales per a vianants i bicicletes. També s’hi instal·larà un 
sistema de drenatge, l’enllumenat i baranes de protecció; i 
s’urbanitzarà la vorera oest entre els carrers d’Aragó i Orient 
per facilitar l’accés al pas soterrat.

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

Els accessos a les urbanitzacions tindran càmeres de videovigilància

El principals accessos a les urbanitzacions de 
Mil Pins, els Gorcs i Can Suquet disposen des 
de fa uns dies de càmeres de videovigilància. 

Són tres dispositius que permetran controlar els 
accessos i llegir les matrícules dels vehicles. Es 
tracta d’un sistema de vigilància sense motivació 
sancionadora que té com a objectiu millorar la 
seguretat, per tant, en cap cas suposaran multes.

Durant el mes d’abril s’ha preparat la instal·lació 
i s’hi ha fet arribar el subministrament elèctric. 
Ara, s’està tramitant el permís de la Comissió 
de Control dels Dispositius de Videovigilància 
de Catalunya (CCDVC) per a posar-les en 
funcionament. La CCDVC és l’òrgan consultiu 
i de control de la instal·lació d’aquest tipus 

de sistemes per part de les forces i cossos de 
seguretat a la via pública. L’òrgan vetlla per 
garantir el dret a la privacitat, intimitat i a la 
pròpia imatge dels veïns que es puguin veure 
afectats per aquests dispositius. Per tant, serà 
la comissió la que donarà l’autorització definitiva 
a la instal·lació i la que determinarà quins usos 

estan permesos.

Aquesta millora en la 
seguretat de Can Suquet, 
els Gorcs i Mil Pins 
forma part del contracte 
amb l’empresa que 
actualment gestiona el 
sistema del fotovermell.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’àrea de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament, responsable 
dels serveis per a empreses i 

treballadors pel que fa a ocupació, 
formació, suport i informació, ha 
presentat la memòria 2018. Aquesta 
memòria fa un recull de les dades 
i resultats de l’any en els diversos 
àmbits d’actuació de l’àrea. La dada 
més destacada és l’increment d’ofertes 
laborals per part de les empreses i les 
xifres d’inserció laboral al municipi, que 
arriben al 60%.

Dinamització Econòmica treballa 
bàsicament en dues grans àrees pel 
que fa a la gestió, creació i promoció 
d’ocupació a les Franqueses: la 
intermediació laboral, per a treballadors 
en actiu o en situació d’atur, i els serveis 
a les empreses i emprenedors.

Servei d’intermediació laboral

Durant el 2018, els demandants 
d’ocupació s’han incrementat en 286 
persones (més del 50%, dones). Cal 
destacar que més de la meitat dels 
demandants tenen més de 40 anys i que 
més del 32% són persones amb estudis 
superiors. Pel que fa a les ocupacions 
més demandades, les que han rebut 
més sol·licituds són: manipulador/peó, 
administratiu, operari de magatzem, 
restauració, neteja, dependent, operari 
de la construcció, sector serveis, 
tècnics i sanitat i docència. 

Com a agència de col·locació 
reconeguda,  s’han gestionat 194 ofertes 
de feina a través de les quals s’han 
aconseguit  117 contractes. A més a 

S'incrementen les ofertes de feina i 
s'assoleix el 60% d'inserció laboral
Les dades de 2018 confirmen el dinamisme del mercat laboral

més, els Plans d’Ocupació 2018 han 
donat feina a 50 persones.

Una de les eines que s’han revelat com a 
més eficaces a l’hora de trobar ocupació 
és el Club de Feina amb 631 usuaris 
registrats (presencialment o via web). 
A través d’aquest servei també s’han 
realitzat formacions i sessions grupals 
per a usuaris en general i per als 
alumnes de 3r i 4t d’ESO dels instituts.

Des de l’àrea s’ha impartit cursos 
de direcció, animació i educació en 
el lleure, d’anglès B1  i d’informàtica 
bàsica i SAP Business  amb més de 130 
alumnes, un 75% dels quals han estat 
dones.

Les Franqueses també disposa del 
punt Acredita’t, un dels 4 que hi ha a la 
comarca, el procediment d’acreditació i 
avaluació de competència professionals 
adquirides mitjançant l’experiència 
laboral. Participa en els cercles de 
comparació intermunicipal per a la 
millora de la Xarxa Xaloc. També ha 
col·laborat amb el Consell Comarcal del 
Vallès oriental en el projectes “Joves per 
l’ocupació” i “OIL”.

Serveis a les empreses

Des de Dinamització Econòmica també 
es dóna servei a les 964 empreses 
actives a 31 de desembre de 2018. Per 
pes en nombres absoluts, els sectors 
més destacats a les Franqueses 
són: comerç i hosteleria, indústria 
i fabricació, serveis empresarials, 
instal·lacions, serveis a la comunitat, 
transport i magatzem, educació i sanitat 
i agricultura i pesca.

El servei d’informació sobre subvencions 
i altres i la formació ha realitzat 24 
accions durant l’any. 

Autoempresa ha incrementat en un 2% 
les empreses creades. En total hi ha 
hagut 153 usuaris que han donat com 
a resultat 85 empreses constituïdes 
durant el 2018 i 31 en tràmit. També s’ha 
incrementat la demanda al Punt d’Atenció 
a l’Emprenedor (PAE) fins a un 10%. I 
el projecte Reempresa, que connecta 
emprenedors amb empresaris que 
volen cedir la gestió de la seva empresa, 
ha obtingut 5 casos d’èxit. Situant les 
Franqueses per davant de municipis com 
l’Hospitalet o Vilafranca del Penedès i en 
el número 18 del rànquing català.

Sessió de formació per a treballadors

Sessió de formació per a empreses
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[ actualitat ]

Aprovat inicialment el catàleg de masies, a exposició pública fins el 31 de maig

Les Franqueses ha aprovat inicialment el Pla Especial de 
catàleg de masies, cases rurals i altres construccions 
en sòl no urbanitzable del municipi. D'aquesta manera, 
es dóna compliment a l'article 50.2 de la normativa 

urbanística vigent a Catalunya, el Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d'agost pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme. 
Aquest catàleg identifica i ordena 182 edificacions en sòl no 
urbanitzable:

• Masies i cases rurals susceptibles de preservació, 
recuperació o rehabilitació pel seu valor arquitectònic, 
històric, ambiental , paisatgístic o social.

• Construccions anteriors al primer planejament urbanístic 
del municipi que cal conservar per raons arquitectòniques o 
històriques.

• Construccions rurals en desús que calgui rehabilitar per 
corregir l'impacte ambiental o paisatgístic negatiu.

El Pla Especial diferencia entre el conjunt principal, els volums 
complementaris, inclosos al catàleg pel paper que juguen en 
el conjunt, i els volums complementaris, no inclosos ja que no 
reuneixen cap dels requisits previstos per formar part del pla.

També estableix quins són els usos i activitats admesos a 
les construccions en sòl no urbanitzable: habitatge familiar, 
turisme rural, restauració i hoteleria, educació en el lleure, 
serveis comunitaris i usos artesanals, artístics i professionals.

Les intervencions que es podran fer en les masies o cases 
catalogades seran les mínimes i imprescindibles, sempre 
relacionades amb l'ús de l'edificació i també, respectant el 
valor arquitectònic i paisatgístic.

El període d'exposició pública i al·legacions és fins el 31 de 
maig i es poden consultar tots el documents a través del web 
municipal www.lesfranqueses.cat o directament a l’edifici de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2).

Tres de les masies incloses al catàleg: Can Pones (Corró d'Avall), Can Roqueries (Llerona) i la Torre de Seva (Marata)

Nou pis per a emergències socials
L’Ajuntament ha signat la compra del darrer pis per  a aquestes 
circumstàncies especials

El projecte es va iniciar al 2014 amb la donació d'un pis, 
quatre anys després, les Franqueses disposa de 4 pisos 
per allotjar famílies en situació d'emergència habitacional.

La gestió d'aquests pisos es fa des de l'àrea de 
Polítiques Socials que s'encarrega de valorar i proposar 
quines són les famílies amb vulnerabilitat  i necessitat 
d'aquests tipus de recurs . Els criteris bàsics són la situació 
econòmica i familiar i la vulnerabilitat habitacional. També 
és imprescindible que les famílies estiguin empadronades 
al municipi. Posteriorment, és la Junta de Govern Local la 
que aprova la cessió temporal de l'immoble. Des de Serveis 
Socials s'estableix un Pla de treball familiar, a través del qual 
rep un suport i un acompanyament que permeti, finalment, 
reconduir la seva situació i accedir al mercat ordinari. L'alcalde, Francesc Colomé i el regidor, Ferran Jiménez, durant la signatura
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S’estrena un documental sobre el camp 
d’aviació de Rosanes
Es tracta del segon treball audiovisual inclòs en els actes 
del 80è Aniversari del Bombardeig de les Franqueses

Font: Associació d'Aviadors de la República (ADAR)

El camp d’aviació de Rosanes, situat entre Llerona, la 
Garriga i l’Ametlla del Vallès es converteix en un punt 
estratègic molt important durant la Guerra Civil. La 
programació de la Commemoració del 80è Aniversari 

del Bombardeig de les Franqueses del Vallès, que va començar 
el mes de gener, ha tingut com a objectiu recuperar les parts 
de la història vinculades al municipi. Durant mesos, aquest 
projecte de recuperació de memòria històrica ha permès 
recopilar testimonis orals, documentació... que han aportat 
noves dades sobre com va viure les Franqueses un dels 
moments més durs de la història contemporània. Ara, part 
d’aquest treball surt a la llum amb l’estrena del documental 

“Un patrimoni de la història. El camp d’aviació de Rosanes 
durant la Guerra Civil”, una producció de l’Ajuntament de les 
Franqueses elaborat per l’Associació Memòria Visual amb 
l’assessorament de l’historiador Joan Garriga. L’estrena del 
documenta es farà el dijous, 9 de maig, al Casal Cultural de 
Corró d’Avall. 

La programació de la Commemoració del 80è Aniversari del 
Bombardeig de les Franqueses del Vallès continua endavant 
amb dues visites al refugi de Can Sorgues, els dies 5 de maig 
i 2 de juny (inscripcions tancades), i l’acte de cloenda, que 
s’anunciarà els propers dies. 

Un patrimoni de la història. El camp d’aviació de Rosanes durant la Guerra Civil

El camp d’aviació de Rosanes té un origen singular, vinculat al desenvolupament de l’aviació civil a Catalunya.
Amb la sublevació militar del 1936 i l’esclat de la guerra, aquest espai es va transformar en un aeròdrom militar i un 
enclau estratègic de l’aviació republicana. Tant des d’un punt de vista militar com també diplomàtic i de transport de 
personalitats.
Gràcies a l'aportació d'historiadors i testimonis, el documental recorda el seu procés de construcció, així com alguns 
episodis culminants que van tenir lloc en aquest escenari bèl·lic.
Avui, tot aquest perímetre configura un veritable museu de la història a cel obert, amb un itinerari que permet descobrir 
les traces d’un passat que encara ens interpel·la.
La recerca per reconstruir la història de les Franqueses del Vallès continua endavant amb la feina de la comissió creada 
per aquesta commemoració i l’Arxiu Municipal. De fet, les dues conferències programades durant aquest any han permès 
donar a conèixer noves dades i comptabilitzacions sobre moviments migratoris o morts durant el conflicte. 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Un espai Xarxa Natura 2000
Una normativa regula el Parc del Falgar i la Verneda

Des de la seva obertura, el Parc del Falgar i la Verneda ha 
rebut molts visitants. Qualsevol espai verd del municipi 
s’ha de respectar, però quan es tracta d’una zona d’interès 
natural s’ha de posar especial atenció a una normativa que 

fomenti aquest respecte tant per l’entorn com per la fauna. I és 
que el Parc del Falgar i la Verneda forma part de la Xarxa Natura 
2000 i, per tant, s’hi ha desenvolupat un projecte de restauració 
paisatgística i de conservació i de protecció de la natura.  

Dins del Parc del Falgar hi ha tres zones ben diferenciades (les 
podeu observar en el mapa); la zona d’equipaments on hi haurà 
l’Aula de la Natura, però també la zona de jocs, d’exercicis de 
salut...; la zona de prat, que serveix de transició de la zona de més 
activitat humana a la de menor activitat; i la zona humida, que està 
formada per tres llacs artificials envoltats d’una vegetació de ribera 

que evita el pas de gent i que afavoreix l’arribada i el refugi de fauna 
autòctona  migratòria. Per tant, la zona humida és la de menys 
activitat humana i on s’ha de tenir una cura especial en el respecte 
cap a la fauna i la flora. 

Al llarg dels propers dies podreu trobar en el Parc del Falgar i la 
Verneda, els cartells de senyalització que us especificarà les 
normes i els consells que regularan l’espai. Cal tenir en compte que 
no es permet l’entrada d’animals de companyia a la zona de jocs i 
descans. A la resta del parc, els animals han d’anar lligats en tot 
moment. Tampoc s’hi permeten el bany de persones ni animals 
domèstics a cap dels tres llacs, així com tampoc està permès el 
llançament de qualsevol objecte a l’aigua (inclòs pedres). En el 
requadre adjunt podeu informar-vos sobre les normes i consells. El 
seu incompliment podria comportar sancions de fins a 900 euros. 
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Escoles més tecnològiques i segures
Les Escoles Bressol Municipals implementen KinderTIC i Dechoker

Les Escoles Bressol Municipals treballen per millorar la 
comunicació amb les famílies dels infants i també per 
ser espais cada vegada més segurs pels alumnes. Per 
això,  els centres de primera etapa d’Educació Infantil 

públics del municipi han incorporat dues noves eines al dia a 
dia de les aules: l’aplicació KinderTIC i el dispositiu Dechoker.

kinderTIC, comunicació immediata via mòbil

L’Escola Bressol Municipal 
el Gegant del Pi ha 
liderat la prova pilot 
d’aquesta plataforma 2.0 
de comunicació entre 
família i escola. Es tracta 

d’una aplicació mòbil que permet la comunicació immediata 
bidireccional per gestionar agendes, imatges, comunicacions 
d’absències, reservar serveis com el de menjador...També 
permet una atenció més personalitzada a cada infant i adaptar 
els centres educatius a les noves formes de comunicació entre 
docents i pares.

La comunitat educativa de l’EBM el Gegant del Pi ha testejat 

[ actualitat ]

Les escoles pugen a l’escenari

Els alumnes de 3r de l’Escola Bellavista-Joan Camps mostraran, 
per primera vegada en públic, les seves habilitats teatrals i ho 
faran el dimarts, 28 de maig al Teatre Auditori de Bellavista. L’obra 

escollida és “El follet valent”, una adaptació de la cantata de Clara 
Ripoll, Rosa Nogué i Núria Juanet. Al matí representaran l’obra per la 

resta de companys de l’escola 
i a la tarda ho faran per a les 
famílies. El projecte teatre de 
l’Escola Bellavista-Joan Camps 
ha comptat amb la col·laboració 
del Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància i 
Joventut i l’assessorament de 
la Companyia Frec a Frec.

I els dies 28, 29 i 30 de maig, 
a les 15.15 h, també pujaran a 
l’escenari, del Casal Cultural 
de Corró d’Avall en aquest cas, 
els alumnes de 3r de l’Escola 
Guerau de Liost. En Ginet, 
la princesa, el duc, el bandit 
Menjacrú, en Toixò, l’Anguila i 
en Botija ens parlaran de “El rei 
que no reia”, de Ramon Folch i 
Camarassa.

Torna la cursa de l’Escola 
Colors i ho fa amb novetats

És el quart 
any que 
l’AFA de 

l’Escola Colors 
organitza  la 
cursa però, 
enguany, arriba 
amb novetats. 
A més a més, 
de la clàssica 
aquesta edició 
també compta 
amb l’Spartan 
Colors, una 
competició on els 
obstacles són els 
protagonistes.

L’objectiu dels organitzadors és complementar 
l’educació formal dels infants amb l’adquisició 
d’hàbits i estils de vida saludables com la 
pràctica esportiva. La cursa és oberta a tot els 
municipi i es celebra el 4 de maig des de les 9.30 
h. a l’escola. 

Dispositiu antiennuagament

aquesta aplicació creada des de TecnoCampus Mataró i, 
després de la valoració positiva feta, s’estudiarà poder ampliar 
l’experiència a la resta del servei d’Escoles Bressol Municipals.

Dechoker, primers auxilis per als més petits

Paral·lelament, a l’experiència de l’EBM el Gegant del Pi, les 
Tres Bessones i Cavall Fort han adquirit dispositius Dechoker. 
És un sistema antiennuegament que les mestres poden utilitzar 
de forma senzilla en cas d’emergència. Tot el personal docent 
ha rebut formació sobre el seu ús i es planteja adquirir-lo a la 
resta de centres.
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[portes obertes i preinscripcions curs 2019-2020]

EBM LES TRES BESSONES
Carrer Sant Joaquim, 85 
Tel. 938 498 483

EBM CAVALL FORT
Carrer Miquel Martí i Pol, 6-8 
Tel. 938 463 494

EBM EL GEGANT DEL PI
Carrer de Provença, 20
 Tel. 937 320 300

INSTITUT LAURO
Batxillerat i CFG Mig i Superior
Carrer d’Astúries, 3
Tel. 938 402 852

INSTITUT EL TIL·LER
Batxillerat
Carretera de Ribes, 45-55 
Tel. 938 407 266

Preinscripcions a les escoles bressol municipals, i als instituts 
(batxillerat i cicles formatius) i a l'Escola Municipal de Música

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

Preinscripcions, 
del 13 i el 24 de maig

EMM Claudi Arimany 
Pl. de l'Escorxardor, 1 
Tel. 938 465 636

Portes obertes dimecres, 8 de maig, de les 17 a les 18.30 h.
Preinscripcions del 13 al 24 de maig
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Les tradicions i l'artesania, protagonistes 
de la 30a Fira de Sant Ponç
Se celebra els dies 18 i 19 de maig i hi participen més d’una vintena 
d’entitats de les Franqueses

Artesans, entitats i associacions són els protagonistes 
de la 30 edició de la Fira de Sant Ponç, que se 
celebra els dies 18 i 19 de maig, a Corró d’Avall. Al 
llarg d’aquests dos dies, s’han programat diverses 

activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional, 
els productes artesanals i naturals i antics oficis, amb la 
participació d'una vintena d'entitats de les Franqueses.

El dissabte, 18 de maig, 
se celebra la cinquena 
Trobada de bèsties de 
foc, organitzada pels 
Encendraires, que 
començarà a la plaça 
de l’Espolsada, amb la 
tradicional plantada, a 
les 16.30 h. En aquesta 
edició participaran les 

colles: Dragona de les Roquetes (Garraf), Lloba de la Madella 
(Bigues i Riells), La Bèstia (Parets), Serpent (Vall del Tenes), 
Folqui (Hospitalet de Llobregat), Cabró (les Franqueses) i 
Closquetes (les Franqueses). La tabalada, la cercavila, la 
cremada de les colles a la plaça de l’Ajuntament, malabars, 
sopar de colles i el final de festa amb dj  són els actes 
previstos d’aquesta Trobada.

I el diumenge, la Fira pren la 
seva imatge més tradicional, 
amb la presència d’artesans, 
que faran demostracions 
d’antics oficis, i el mercat de 
productes artesanals i de 
plantes remeieres a la rambla 
de la carretera de Ribes, de  
10 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h. 
Allà també hi haurà activitats 
d’escacs, curses de Scalextric 
i l’exposició d’una maqueta 
ferroviària.

La mateixa rambla de la 
carretera de Ribes, la plaça 
de Can Font i la plaça de 
l’Ajuntament seran l’escenari 
de diverses activitats que es 

desenvoluparan al llarg de tot el dia, com espectacles, tallers, 
activitats per a infants, concerts, ballada de sardanes i portes 
obertes a Can Font, d’entre moltes altres.

DISSABTE, 18 DE MAIG

V Trobada de bèsties de foc amb els Encendraires
16.30 h Plantada de bèsties, a la plaça de l’Espolsada
18.30 h Tabalada, a la plaça de l’Espolsada
19 h Cercavila. 
20.30 h Cremada de les colles, a la plaça de l’Ajuntament
21 h Malabars de foc i de llum, a la Plaça de l’Ajuntament
21 h Sopar de les colles, a la plaça de l’Ajuntament
23.30 h Fi de Festa (DJ), a la plaça de l’Ajuntament

DIUMENGE, 19 DE MAIG

10 - 14.30h. i de 16.30 a 20 h., a la rambla ctra. de Ribes:
Mercat de productes artesans i Petit Mercat de les 
Delícies, 
demostracions artesanes, exposicions de plantes 
remeieres, de maqueta ferroviària, escacs, curses de 
Scalextric.
A Can Font, portes obertes amb exposicions dels alumnes i:
10 h Tallers i demostracions
10 h Cercavila, a càrrec dels Ginjolers  
10.45 h  Espectacle itinerant amb Xip Xap.
11  h  A la rambla de la carretera de Ribes:

•Hora del conte i taller, “El viatge de l’elefanta Sara”.  
•Activitats medievals, dels Casals Infantils i Juvenils 
Mpals.
•Taller d’Ocells Mòbil, Joc de Bosc i Muntanya i taller 
de bossetes d’olor. Tast d’instruments de vent, fusta, 
metall i corda fregada.
•“Fem saquets d’olor amb herbes” i “Panera dels 
tresors”. 

11.45 h Traca aèria, a càrrec dels Encendraires i Cercavila 
amb els Gegants de les Franqueses, ARHiDansa i els 
Ginjolers. De la pl. de l’Ajuntament a la pl. de Can Font
12.25 h Ballada de gegants, actuacions d’ARHiDansa i els 
Ginjolers. A la plaça de Can Font
13 h Concert, a càrrec de la Big Band de l’Escola 
municipal de Música. A la plaça de Can Font
13.30 h  Ballada de la sardana  “Himne al Poble de les 
Franqueses”. A la plaça de Can Font. 
Degustació d’Aigua de Corró a la rbla. ctra. de Ribes.
17 h A la rambla de la carretera de Ribes  
Taller “La farmaciola de primavera" i mostra de bonsais.
17.30 h Espectacle itinerant amb Circus Show.
18.30 h XIII Cantata a càrrec d’alumnes de 2n de primària 
i de l’EMM. A la plaça de l’Ajuntament
18.45 h Actuació itinerant de Romaní Chavé, amb concert 
final a la plaça de Can Font 
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Perfum de roses i lletres 
S'entreguen els premis del 29è Concurs Literari

Les roses i els llibres han pres, un 
any més, la plaça de l'Espolsada 
durant la diada de Sant Jordi. 
Les activitats s'han iniciat de 

bon matí amb diverses activitats per 
a les escoles com una sessió amb 
l'il·lustrador Valentí Gubianas, el taller 
de roses impartit pels usuaris de la 
residència per a la gent gran Palau, un 
espectacle de la companyia Milnotes 
dalt l'escenari o l'Esmorzar de Paraules 
de la Biblioteca Municipal. Tots convivint 
amb les parades de llibres i roses 
imprescindibles de la diada.

La tarda ha començat amb tot un 
reguitzell de tallers de contes, roses, 
maquillatge i de jocs repartits per la 
plaça. A mitja tarda, l'Espolsada s'ha 
omplert dels més petits del municipi que 
han fet una demostració de sardanes 
amb els pares i les mares inmortalitzant 
l'escena a través del mòbil.

Mentrestant, a l'estand de la Biblioteca 
Municipal, els autors locals que 
presenten llibre enguany han pres 
posicions. Han signat llibres i han 
compartit una estona de conversa. 
Els amants de la lectura "quilòmetre 
zero" han comptat amb la presència 
Francisco Fernández Peláez amb 
"Cerca de las estrellas", Leila Milà i May 
Dior amb "La eternidad" i l’AE Ramassà 
presentant el seu tercer conte solidari, 
"Per un somriure". Altres autors, 

[ sant jordi ]
Guanyadors del 29è Concurs de Sant Jordi:
Rodolins i cal·ligrames (cicle inicial)
1r. L'estiu (Juno Martínez)
2n. El mussol (Yanira Rodríguez)
3r. (sense títol) (Gheth Mbodji)
Accèssit. El dragonet i jo (Gael Valiño)
Prosa (cicle mitjà)
1r. La rata i el gat (Helga Costabella)
2n. La segona Caputxeta, la Caputxeta blava 
(Damià Giménez)
3r. La bruixa sense escombra (Aisha Jallow)
Prosa (cicle superior)
1r. Perdidos en la isla (Chloe González)
2n. Esculls de coral (Ivet Forns)
3r. Innuk, una història inolvidable (Carla Luque)
Prosa (1r i 2n d’ESO)
1r. Estrelles (Ana de Sousa)
2n. Quan l'abcedari va acabar amb la 
lletra U (Ona Vargas)
3r. Què sabem de Sant Jordi (Iris Romero)
Prosa (3r i 4t d’ESO)
1r. Ni una más (Anna Orri)
2n. Dictador celestial (Nelai García)
3r. Documentos en regla (Joan de la Maza)
Prosa (adults)
1r. Neixo-Moro (Lluís Vega)
2n. Silencio (Lara Pons)
3r. El col·leccionista d'ànimes (Jesús Gasco)
Poesia (cicle mitjà)
1r. Imagino (María González)
2n. La festa dels músics (Pol Vila)
3r. Les pedres precioses (Adrián Blasco)
Poesia (cicle superior)
1r. El mur (Martina Ballada)
2n. La caixa (Roger Bargans)
3r. La música (Mariona Salamero)
Poesia (1r i 2n d’ESO)
Ha quedat desert
Poesia (3r i 4t d’ESO)
Ha quedat desert
Poesia (adults)
1r. Libertango 1974 (Laura Galera)
2n. Elles (Dolors Sanantonio)
3r. Normal (Nagore Arilla)

també convidats, han excusat la seva 
presència però les seves obres també 
han estat protagonistes de la tarda: 
Quintín Valiente amb "¿Qué te parece 
si nos desnudamos y lo discutimos?", 
Martí Boada amb "Masos del Montseny", 
Joan Sala Vila amb les obres "El mar fa 
l’ullet a la finestra" i "El món necessita 
una política humana" i Helena Saavedra, 
autora del darrer llibre la Col·lecció 
les Franqueses "Del somni republicà 
a la foscor de la dictadura. Francesc 
Montserrat Fontcuberta, alcalde de les 
Franqueses (1936-1938).

El llibre sobre Francesc Montserrat ha 
estat un dels protagonistes de l'acte 
d'entrega de premis del 29è Concurs 
Literari de Sant Jordi organitzat per 
la Biblioteca Municipal perquè tots i 
cadascun dels guanyadors han rebut 
un exemplar. Enguany hi han participat 
512 obres, en prosa o poesia, a les 
11 categories, des de 1r de primària 
a adults. La tarda ha acabat amb 
l'actuació de Reggae per Xics a 
l'escenari de la plaça de l'Espolsada.
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[ les Franqueses en imatges ]
Sant Jordi 2019
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Gran Premi Primavera KH7 de ciclisme (fotografies cedides per Ferran Solís)
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Aquest estiu, no et quedis a casa!

Casals, campaments, colònies, campus, cursets, 
esports,... Aquest estiu a les Franqueses els infants i 
joves podran gaudir d'un munt d'activitats de diverses 
temàtiques i per a tots els gustos.

Des del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància 
i Joventut s’organizen els casals, el casal amb colònies, les 
activitats a l’Espai Zero, els campaments i  el casal al Centre 
d’Art i Noves Tecnologies Can Font. 

Pel que fa al Juliol Esportiu del Patronat Municipal d’Esports, 
es preveu activitats ludicoesportives adreçades a infants de 
les categories prebenjamins, benjamins, alevins, infantils i 
cadets.

Les preinscripcions per a les Activitats de lleure 
educatives, culturals municipals i pel Juliol Esportiu 
es poden formalitzar fins al 7 de maig, a l'adreça  
https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/  o bé 
presencialment a les Oficines del SAC de l'Ajuntament i de 
Bellavista Activa. En cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles, es farà un sorteig el dia 8 de maig, 
que predeterminarà a partir de quina lletra de l’abecedari es 
comencen a atorgar les places dels preinscrits.

Pel que fa a les preinscripcions del Casal  d’Estiu de Can Font, 
comencen el dia 2 de maig i es poden fer tant personalment a 
les instal·lacions (passeig del Pedraforca, 22) com a la pàgina 
web: www.canfont.info

ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIVES I CULTURALS MUNICIPALS* 
Casals d’estiu. De l'1 al 19 de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Casal amb colònies a Arbúcies. De l'1 al 19 de juliol. De dilluns a 
divendres, de 9 a13 h
Activitats a l’Espai Zero.
Dimarts, dijous i divendres, de 10 a 13 h: Setmana explosiva  (2, 4 i 
5 de juliol), Això és bufar i fer ampolles (9, 11 i 12 de juliol), Setmana 
tecnològica (16, 18 i 19 de julioll). Fes-te Youtuber i Llibre Pop-up (23, 25 
i 26 de juliol).
Dimarts i dijous, de 19.30 a 21.30 h: Litografies (2 i 4 de juliol), Realitat 
augmentada i 3 D (9 i 11 de juliol), La ciència de la Cuina / Saps 
Desencriptar un Missatge secret (16 / 18 de juliol), Joies (23 i 25 de 
juliol).
Campaments. De l'1 al 14 de juliol. A la Devesa de Les Codines (Montesquiu).

CASAL D'ESTIU DEL CENTRE D'ART I NOVES TECNOLOGIES CAN 
FONT 
Del 25 de juny al 26 de juliol: La ciència i la tecnologia de les pel·lícules. 
Inscripcions: a partir del 2 de maig per a residents a les Franqueses i
a partir del 12 de maig per a tothom
A Can Font o al web: www.canfont.info

ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS Juliol Esportiu
De l'1 al 26 de juliol: Categories prebenjamins, benjamins, alevins, 
infantils i cadets.  
Preinscripcion: del 23 d'abril al 7 de maig, a les oficines del SAC de 
l'Ajuntament i de Bellavista o a https://lesfranqueses.org/preiscripcionsestiu.
En cas que hi hagi més preinscripcions que places, es farà un sorteig 
el 8 de maig *(Procediment vàlid també per les activitats de lleure)

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LES ENTITATS (Org. les 
diferents entitats)
• Activitats aquàtiques i físiques del complex esportiu municipal. Del 
2 al 27 de juliol
• Cursets intensius de tennis i pàdel. De l'1 al 26 de juliol
• Campus Dunk. Club de bàsquet les Franqueses. De l'1 al 6 de juliol
• Campus de futbol del Club Esportiu Llerona. Del 25 de juny al 2 
d'agost
• Campus de tecnificació de futbol del Club Futbol les Franqueses. 
Del 25 de juny al 26 de juliol
• Campus de perfeccionament tècnic individual del CF Bellavista - 
Milan. Del 24 de juny al 27 de juliol
-Casal Precampus, campus i Stage de Tennis i Pàdel Els Gorchs. Del 
25 de juny al 26 de juliol. Del 29 de juliol al 30 d'agost. Del 2 al 10 de 
setembre
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L’AE Ramassà fa donació de 18.000 euros 
L’entitat viatja a Costa d’Ivori en la 6a expedició solidària a l'Àfrica

Costa d’Ivori ha estat el destí del 
sisè viatge solidari a l’Àfrica 
de l’AE Ramassà. L’expedició, 
formada per 45 persones, 

ha estat de l’11 al 19 d’abril al país 
africà per dur a terme el seu projecte 
de cooperació. Enguany, l’entitat  
franquesina ha repartit una tona de 
material escolar i esportiu i ha aportat 
18.000 euros al projecte ’50 somriures’  
de l’ONG local Hommes de Demain per 
a l’adquisició de material de mobilitat 
(cadires de rodes, crosses, pròtesis…) 
i d’escolarització per a cinquantena 
d’infants amb diverses discapacitats 
físiques de la fundació.

Durant els dies de viatge, l’AE Ramassà 
ha realitzat diverses accions solidàries, 
jocs i tallers amb els joves i infants. 
Una de les activitats ha estat la pintada 
d’un mur de 50 metres amb dibuixos 
i paraules relacionades amb valors 
universals, com la pau, la igualtat, la 

L'Ajuntament reforça el compromís 
amb l'AE Ramassà

Cooperació, esport, cultura i educació 
són l’essència dels viatges solidaris 
de l’AE Ramassà. Aquesta filosofia ha 
estat la que va portar Nacions Unides 
a nomenar l’AE Ramassà, Equip 
ambaixador de les Nacions Unides, 
l’any 2017, i és també el motiu pel 
qual l’ajuntament de les Franqueses 
col·labora de manera especialment 
activa amb el club. 

En aquest context, l'Ajuntament de les 
Franqueses i l'AE Ramassà han signat 
un conveni de col·laboració que reforça el 
compromís existent del consistori cap a 
l'entitat. L’acord, que inclou una aportació 
econòmica de 6.000 euros, aportarà 
més estabilitat als viatges solidaris i 
també al projecte de llarg recorregut que 
està realitzant al Camerun, a on ja s’ha 
construït una biblioteca, es fan ajudes 
a l’escolarització i més de 70 infants 
formen l’escoleta de futbol de l’AE 
Ramassà, amb la novetat d'un nou equip 
exclusivament femení.

L’associació, per la seva part, 
col·laborarà amb iniciatives solidàries a 
les Franqueses i participarà en xerrades 
en centres docents per tal de difondre 
els valors essencials de la seva tasca a 
l’Àfrica.

solidaritat… També han pogut conèixer 
l’Ibrahim, la Prisca, en David i l’Ocean, 
protagonistes del conte 50 somriures, 
que ha editat aquest any l’AE Ramassà, 
amb textos d’Alba Colomé i il·lustracions 
de Rosa Hernàndez. 

En el vessant més esportiu, l’AE 
Ramassà ha empatat a 2 amb l’Africa 
Sports, un dels principals equips del 
país, guanyador de 4 Champions del 
continent i 17 lligues. Els infants i 
responsables de la Fundació Hommes 
de Demain també han pogut assistir 
al partit, disputat a l’estadi Robert 
Champroux d’Abidjan.

L’entitat també ha participat d’una 
recepció oficial a l’ambaixada espanyola 
a Costa d’Ivori i ha estat rebut pel Rei 
del Grand Bassam (Moossou) i el seu 
consell. (Fotografies cedides per mcomavila)
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1 dimecres
Trobada de futbol femení 
Jornada de tecnificació de futbol femení i partits 
de seleccions 
9 h  Zona Esportiva de Llerona
Org. Fed. Catalana de Futbol i col·lab. CE Llerona

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

2 dijous
Fem camí en l’Educació en Família
Xerrada-taller.Beneficis de la pràctica musical 
en el desenvolupament de l’infant
A càrrec de Judith Barros Guerrero, professora 
de música i Arnau Gómez, coordinador del centre. 
Al finalitzar la xerrada es farà una petita mostra 
musical a càrrec dels alumnes de l’escola. 
Xerrada pera famílies amb infants de 3 a 12 anys
17 h Auditori de l’EMM Claudi Arimany
Inscripció prèvia a
 www.lesfranqueses.org/PMCEIJ/formaciofamilies 
o dm i dj de 10 a 13 h al 938 405 780
Empadronats del 15 al 29 d’abril i no 
empadronats del 22 al 29 d’abril
Servei d’acollida musical durant la xerrada. Cal 
sol·licitar-ho en el moment de la preinscripció
Org. Àrea d’Infància i Joventut amb la col·lab. 
EMM Claudi Arimany

Juguem amb globus
17.30 a 19 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Inscripcions lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones 
embarassades. Org. ENEI

Espai Zero. Punt de trobada
18 - 20 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

Espais de lectura. Comentari de “Solitud” 
de Víctor Català, a càrrec de l’especialista en 
Llengua i Literatura Catalana, Llúcia Pons
18 h Biblioteca Municipal CCB 
Org. Biblioteca Municipal

Jornada de portes obertes Cicle Formatiu de 
Grau Mig
18 h Institut Lauro 

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

3 divendres
Escenifica’t amb Joves Creadors
Concert Participatiu amb l’EMM Claudi Arimany
19.30 h  A l’Espai  Zero del CC de Bellavista
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
Org. Espai Zero i EMM Claudi Arimany

Memorial Ayrton Sena
19 a 23 h Centre de Modelisme les Franqueses 
Entrenaments i tandes classificatòries 
Org. Centre de Modelisme les Franqueses

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

4 dissabte
4a Cursa Colors & Spartan Colors
9 h Escola Colors
Inscripcions 3 euros
Org. AFA Escola Colors amb la col·lab PMCEIJ

Memorial Ayrton Sena
9 a 12 h Centre de Modelisme les Franqueses 
Matinal 1:24
15 a 21 h  Centre de Modelisme les Franqueses 
Curses
Org. Centre de Modelisme les Franqueses

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

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

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

7 dimarts
Hora del conte nadons. ‘Un dia al mar’ , a càrrec 
de Marta Arnaus
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal o 
als telèfons 938 404 388 / 938 466 506
Org. Biblioteca Municipal

Espai Zero. Fem una catapulta
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Presentació del llibre “Aventures 
d’aprenentatge.  Construir escola amb el treball 
per projectes"
Amb l'autora, Mar Esteve, i el professor de 
l'Institut Blancafort, Alfons Garrigós
19 h Llibreria l'Espolsada 
Org. Llibreria l'Espolsada

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

8 dimecres
Jornada de portes obertes a l'Escola Municipal 
de Música
17-18.30 h EMM Claudi Arimany

Ítaca: Taller de Fotollibre
17.30 - 19.30 h A l’Espai Zero del CCB
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal  o 
al 938 404 388
Org. Espai Zero i Biblioteca Municipal

Jornada de portes obertes Cicle Formatiu de 
Grau Superior
18 h Institut Lauro

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

9 dijous
Xerrada mimar o malcriar. Parlem de com 
educar de la millor manera als nostres fills
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Cal inscripció prèvia a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com 
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones 
embarassades. Org. ENEI

Espai Zero Taller de la grandesa del més petit 
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves d'entre 12 i 17 anys.
+ info i inscripcions al 938 404 624 
o a pij.franqueses@lesfranqueses. cat 

Projecció del documental "Un patrimoni de la 
història. El camp d'aviació de Rosanes"
19.30 h Casal Cultural de Corró d'Avall

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

10 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
18 -20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
+ info i inscripcions al 938 404 624 
o a pij.franqueses@lesfranqueses. cat

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

11 dissabte
Excursió: El camí. Marata – Corró d’Avall
9 a 17 h Sortida del Centre Cultural de Bellavista i 
Centre Cultural de Can Ganduxer
Inscripció oberta. 5 euros inscrits i 7 euros no inscrits
Més informació al 938 405 781
Org. Casal Municipal de Joves 

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

[ agenda ]
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Fases territorials de bàdminton dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya
A partir de les 9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. CEVO amb la col·lab. PME

Matinal Ornitològica: anellament d’ocells, 
construcció de caixes niu i taller de menjadores
10-13 h Parc de Mas Colomer (al costat de 
l’Escola Guerau de Liost)
Activitats adreçades a totes les edats
Org. Biblioteca Municipal amb la col·lab. Grup 
d’Ornitologia del Tenes

12 diumenge
17a Caminada Popular LF 19 km
8 h Sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall
Més informació a caminadalesfranqueses.cat
Org. PME

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

Missa en honor a la Mare de Déu de Fàtima de 
Llerona
17 h   Capella de la Mare de Déu de Fàtima de 
Llerona
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

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

14 dimarts
Espai Zero. Punt de trobada
18 -20 h  Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
+ info i inscripcions al 938 404 624 
o a pij.franqueses@lesfranqueses. cat

"Una flor no fa maig, 
ni una gota raig"

15 dimecres
Berenar de paraules. Visita de l’escriptor David 
Lozano, autor de la novel·la Desconeguts, Premi 
Edebé de literatura juvenil 2018
18.15 h Sala d’actes de la Biblioteca Municipal
Org. Biblioteca Municipal

Ítaca: Taller de Fotollibre
17.30-19.30 h A l’Espai Zero del CCB
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal  o 
al 938 404 388
Org. Espai Zero i Biblioteca Municipal

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

16 dijous
Taller de plastilina casolana 
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Inscripció: lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones 
embarassades. Org. ENEI

Espai Zero. Punt de trobada
18 -20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
+ info i inscripcions al 938 404 624 
o a pij.franqueses@lesfranqueses. cat

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

17 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
18 -20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
+ info i inscripcions al 938 404 624 
o a pij.franqueses@lesfranqueses. cat

18 dissabte
1a Jornada Neteja a la Llera del Congost El Riu 
és vida
9.30 - 13.30 h Punt de trobada al passeig de la 
Ribera, 111, de Canovelles
Recollida de deixalles, tallers infantils, aperitiu 
i concert
Org. KH7 Lloreda

Art & Literatura i viceversa
Xerrada sobre aquestes dues disciplines en el 
marc de l’exposició “7set”
11 h Galeria Artemisia Art & Tendències
Confirmació assistència a info@artemisiacultura.com 
Org. Galeria Artemisia Art & Tendències

30a Fira de Sant Ponç
5a Trobada de Bèsties de Foc
A partir de les 16.30 Pl. de l'Espolsada i pl. de 
l'Ajuntament
Tota la programació a la pàgina 12 del butlletí.

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

19 diumenge
Campionat social Shiho Wari
9-15 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. Club Esportiu Shiho Wari amb la col·lab PME

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

30a Fira de Sant Ponç
De 10 a 14.30 h. i de 16.30 a 20 h. rambla 
de la ctra. de Ribes, pl. de Can Font i pl. de 
l'Ajuntament.
Tota la programació a la pàgina 12 del butlletí.
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[ agenda ]
Concert a Marata
10 h Parròquia de Santa Coloma de Marata
Quartet de Flautes Neuma  interpretant obres 
d'A. Rubtsov, A. Reicha, A. Rozman i  A. Wouters.

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

21 dimarts
Espai Zero. Fem esmalt amb foc
18-20 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 

VI Jornada per empreses i emprenedors
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.
Informació i inscripcions a Can Ribas, de dilluns a 
divendres de 8.30 a 14 h.
938 443 040 / dinamitzacio@lesfranqueses.cat

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

22 dimecres
Ítaca: Taller de Fotollibre
17.30-19.30 h A l’Espai Zero del CCB
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal  o 
al 938 404 388
Org. Espai Zero i Biblioteca Municipal

VI Jornada per empreses i emprenedors
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

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

23 dijous
Sortida al parc del Falgar 
17.30-19 h Parc del Falgar i la Verneda
Cal inscripció prèvia a 
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones 
embarassades
Org. ENEI

Espai Zero. Punt de trobada
18 -20 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

25 dissabte
12è Torneig d’handbol Joan Bufí – 60è Aniversari 
del club
A partir de les 9 h Pavelló Poliesportiu Municipal i 
Pista Poliesportiva exterior
Org. AEHLF amb la col·lab. PME

Taller de percussió corporal mètode BAPNE
Centre Cultural de Bellavista
9.30-11.30 h adults i nois/es de més de 16 anys
12-14 h nens/es de 9 a 15 anys
Taller participatiu, obert a tothom que hi vulgui 
participar. Es treballa el reconeixement del 
nostre cos com a instrument, desenvolupant 
atenció, memòria i concentració, a càrrec d’ Àlex 
Saborit
Preu 10 euros. Inscripcions a www.entrapolis.
com, intercanviscorals@gmail.com o al telèfon 
659 642 920
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals 

Festival solidari ‘Viure-ho tot’
11-20 h Plaça Major de Bellavista
Aquest festival vol difondre la cultura i 
generar un espai de reflexió, conscienciació i 
transformació social on la música i les diferents 
expressions artístiques estiguin presents per a 
totes les persones, sense cap tipus de distincions 
ni discriminacions 
Org. Institut Lauro amb la col·lab. AMPA Institut 
Lauro i PMCEIJ

7a Trobada de cors a les Franqueses
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert coral de veus blanques, amb Cor Petits 
Cantors Amics de la Unió i Cor Infantil de l’EMM 
Llinars del Vallès
Preu entrada 5 euros a majors de 8 anys. Venda 
d’entrades a les taquilles de l’Auditori mitja hora 
abans del concert
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

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

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

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

28 dimarts
Representació teatral “El follet valent”
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
A càrrec dels alumnes de 3r de l’Escola 
Bellavista Joan Camps
Org. Escola Bellavista Joan Camps, amb la 
col·lab. de la cia Frec a Frec i el PMCEIJ

Teatre “El Rei que no reia”
15.15 h Casal Cultural de Corró d’Avall
A càrrec dels alumnes de3r A, B i C de l’Escola 
Guerau de Liost
Org. Escola Guerau de Liost

Espai Zero. Punt de trobada
18-20 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 

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

29 dimecres
Teatre “El Rei que no reia”
15.15 h Casal Cultural de Corró d’Avall
A càrrec dels alumnes de3r A, B i C de l’Escola 
Guerau de Liost
Org. Escola Guerau de Liost

Ítaca: Taller de Fotollibre
17.30-19.30 h A l’Espai Zero del CCB
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal  o 
al 938 404 388
Org. Espai Zero i Biblioteca Municipal

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

30 dijous
Teatre “El Rei que no reia”
15.15 h Casal Cultural de Corró d’Avall
A càrrec dels alumnes de3r A, B i C de l’Escola 
Guerau de Liost
Org. Escola Guerau de Liost

Espai Zero. Fem rellotges de sol
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 18 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

Hora del conte. ‘Crec’ a càrrec de Mon Mas, 
rondallaire
17.30 h Biblioteca Municipal
Org. Biblioteca Municipal

ACTIVITATS I 
CURSOS
PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS D'ESTIU

Del 23 d’abril al 7 de maig 
Per internet al web municipal o presencialment a 
les oficines del SAC de l’Ajuntament
Casals Infantils Municipals d’estiu a Bellavista, 
Corró d’Amunt, Corró d’Avall i Llerona, Juliol 
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"Maig ventós, 
el fruit farà saborós"

Esportiu, colònies amb casal, campaments, 
tallers de l’Espai Zero
Places limitades. Les places s’atorgaran 
mitjançant sorteig
Org. PMCEIJ i PME

CURS DE SARDANES

Activitat gratuïta de tres nivells: principiants, 
manteniment i repartiment.
Dm, 7, 14, 21 i 28 de maig de 17.15 a 18.30 h Casal 
de la Gent Gran de Corró d’Avall
Dj, 2, 9, 16, 23 i 30 de maig de 17.15 a 18.30 h 
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Dv, 3, 10, 17 i 24 de maig 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

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 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

HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA D'ESTUDI 
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Període del 13 de maig al 16 de juny inclosos
Matins: dm, dc, ds i dg, de 10 a 13.45 h
Tardes: de dl a dg, de 16 a 21.45 h 
Els diumenges, festius i a les tardes dels 
dissabtes, l’entrada serà per la cafeteria del 

Centre Cultural de Bellavista
Org. Biblioteca Municipal

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

SORTIDA CULTURAL

Barcino, la Barcelona romana
16 de juny de 2019, matí 
Període d’inscripció del 2 de maig al 7 de juny a la 
Biblioteca Municipal o al 938 404 388
Preu 15 euros
Org. Biblioteca Municipal

CURSOS A LA CÍVICA

•Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre cos 
mitjançant l’exercici i es centra en la postura 
dels nostres músculs
Dm i dj de 18.30 a 19.30 h / de 19.30 a 20.30 h
•Tai-Txi. Art de la meditació en moviment per 
conèixer el nostre cos
Dl de 19.30 a 20.30 h 
•Coral Xeremella. Cant coral adreçat a adults 
amb ganes de cantar i compartir música
Dj de 21.20 a 23.30 h

A la Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: albert@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

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

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. A càrrec de Iris (Anandi)
•Espai familiar d’anglès en família. Els tallers 
d’anglès en família són una ocasió per aprendre 
la llengua a partir del joc, l’art i l’experiència 
vivencial

Dm de 17.30 a 18.20 h, Escola Bellavista  Joan 
Camps
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts

•Biodansa en família. Les famílies participen 
d’aquest aprenentatge, reforçant els vincles 
afectius i facilitant noves formes de relacionar-
se biodansant

Dv 3 i 17 de maig 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. A càrrec de Iris (Anandi)

•Massatge infantil (6 sessions) Aprenem a fer 
massatges beneficiosos per el nadó, per crear 
vincles afectius, facilitar la son, reforçar el 
sistema immunològic i altres

Dm 30 d’abril, 7, 14, 21 i 28 de maig i 11 de juny. de 
10 a 11 h, Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia. A càrrec de Mirari 
Ochandorena, fisioterapeuta pediàtrica
Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó - Espai Infant

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Inscripcions obertes
•Manipulador d’aliments
27 de maig de 2019 de 9.15  a 13.15 h 

Formació ocupacional:
•SAP Business One
Del 6 al 21 de maig de 2019 de dl a dj de 9.15-
12.15 h  

Formació per a emprenedors i autònoms: 
VI Jornada per a empreses i emprenedors
21 de maig
9-10.30 h El viatge d’emprendre i les emocions
11- 12:30 h Com ser un bon venedor si mai ho he 
sigut?
12.30-14.30h Com captar els meus primers 
clients? Coneix tot el que el màrqueting digital 
t’ofereix
22 de maig
9-10.30 h Creativitat per emprendre
11-12.30 h Autònom! T’expliquem el que ningú 
t’explica!
12.30-14.30 h Com fer que Google em posicioni
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 o al 938 443 040 / dinamitzacio@
lesfranqueses.cat 
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