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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 (només SAC Ajuntament)

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

[ editorial ]

A

[ sumari ]

tenent que el 10 de novembre 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.

04-17
ACTUALITAT
Les obres de l’Aula de Natura comencem
al Novembre
El govern defineix les línies estratègies
d’actuació per al mandat 2019-2023
Les Franqueses de situa 35 punts per
sota de la mitjana catalana de delictes
25N Violència zero

12-15
Programació

ESPECIAL
FESTA DE LA
MONGETA DEL
GANXET

Bases del 8è Concurs de Cuina de la
Mongeta del Ganxet
Entrevista a Joan Gallifa, pagès

18-19
ESPECTACLES

18-21
AGENDA
Tota la programació del mes de setembre
al municipi
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[ actualitat ]
Les obres de l'Aula de Natura del Parc
del Falgar comencen al novembre

L'edifici està projectat per permetre gestionar les activitats del parc
i per ser respectuós amb l'entorn

L

'Aula de Natura del Parc del Falgar i la Verneda és la
propera de les intervencions a fer en aquest espai
natural. Aquest edifici gestionarà les activitats del parc i
servirà com a centre d'interpretació de l'entorn, acollint
activitats educatives i didàctiques. L'adjudicació de l'obra
ha estat per a l'empresa Barnasfalt, S.A. la mateixa que ha
realitzat les actuacions de transformació de l'antiga gravera en
un espai natural. Les obres començaran durant aquest mes de
novembre.

L'aula és un edifici singular d'una planta dividit en tres mòduls
i situat entre la zona d'estacionament i els jocs infantils.
Una construcció pensada per integrar-se en l'entorn amb
l'estructura i amb els materials utilitzats. Les parets seran de

Imatge virtual de l'auditori de l'aula de natura
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fusta i els sostres de xapa metàl·lica. Els tres edifici estaran
units entre sí amb passadissos i vestíbuls vidrats per mantenir
la visual nord-sud del parc. A la part est, se situa l'edifici on hi
ha la sala d'exposicions i els lavabos. Al centre, una zona de
serveis i administració amb diversos despatxos i oficines. I a
l'oest, la sala de formació i un auditori. L'aula de natura també
s'ha concebut com a un edifici energèticament sostenible i
autosuficient amb una instal·lació fotovoltaica que no només
cobrirà les seves necessitats elèctriques sinó que també
permetrà instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Aquest centre d'interpretació, educació i estudi de l'espai
natural té una superfície construïda de més de 550 m2 i amb un
pressupost de 650.000 euros.

Imatge virtual de l'accés sud a l'aula de natura

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

El govern defineix les línies estratègiques
d’actuació per al mandat 2019-2023

U

n total de 26 punts resumeixen les principals línies estratègiques
d’actuació que definiran les accions de govern per al mandat 2019-2023
a les Franqueses del Vallès. Així ho han tancat en un acord signat aquest
migdia pel representant de Junts per les Franqueses (JxLF), Francesc
Colomé, i del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP), Juan Antonio Corchado.
L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, ha assenyalat que aquests
punts d’actuació hauran d’anar acompanyats d’un Pla d’Actuació Municipal
(PAM) que s’està elaborant i es presentarà a la ciutadania com a compromís de
transparència. Colomé també ha fet referència al moment polític actual a Catalunya. “És un moment complicat. Com a país tenim visions
molt oposades, però això és un acord per les Franqueses. Portem anys treballant junts i el municipi ha avançat molt”.
Per la seva banda, el primer tinent d’alcalde i regidor, Juan Antonio Corchado, ha afirmat que es tracta d’un “gran acord” i ha destacat
que “és un pacte molt social que aposta per les persones”. Corchado també ha fet referència a la situació política més enllà del municipi.
“Estem d’acord que és un moment complicat, però estem molt contents per com ha anat tot. Fem un pacte pel municipi. La garantia
perquè les Franqueses funcioni és aquest acord”, ha assegurat. El document inclou els punts següents:
1.- Requeriment als habitatges buits en propietat de les entitats
bancàries per tal que els posin a lloguer social.
2.- Construcció d'una nova comissaria per a la policia local.
3.- Increment de 4/5 efectius d'agent de la policia local.
4.- Posada en funcionament efectiva de la policia de proximitat.
5.- Retirada progressiva del sistema de fotovermell amb
implantació de sistemes alternatius. En el cas de Llerona, la
pacificació de l'Av. Catalunya.
6.- Obertura del nou pla general d'ordenació urbana mitjançant
participació ciutadana i que inclogui la connexió de Bellavista amb
Corró d'Avall.
7.- Antigues escoles de Bellavista. Estudi i execució, si s'escau,
d'un nou pla d'usos per transformar-ho en centre cívic.
8.- Creació de punts de recàrrega públics per a vehicles elèctrics i
aposta per les energies renovables.
9.- Estudi i Implementació de la gratuïtat del material escolar de
P3 a 6è per tots els alumnes empadronats al municipi i inscrits en
centres públics i/o concertats (Concertats amb un topall de preu
públic que cal fixar).
10.- Cofinançament de la construcció del gimnàs i sala polivalent
de l'Escola Joan Sanpera i Torras, projecte que executarà la
Generalitat de Catalunya.
11.- Gratuïtat del transport municipal TRANSGRAN per als majors
de 65 anys empadronats al municipi.
12.- Construcció de la residència d'avis i centre de dia a Bellavista.

13.- Construcció d'un pavelló PAV3 a la zona d'equipaments del sector R.
14.- Adequació de les naus dels militars per a usos esportius
(esports com el karate, bàdminton, tennis taula, i altres arts
marcials...), de creació jove i fabricació cultural.
15.- Execució de plans d'ocupació selectius adreçats a col·lectius
específics, preferentment a joves i majors de 50 anys.
16.- Aplicació de polítiques de transparència en la gestió
municipal.
17.- Oposició al 4rt. Cinturó al seu pas per a les Franqueses.
18.- Execució de la 3a fase de la remodelació de la zona esportiva
de Llerona amb finançament a través de les meses de concertació
de la diputació de Barcelona.
19.- Elaboració d'un pla de dinamització del comerç local.
20.- Millora de l'accessibilitat a la zona d'equipaments de Bellavista.
21.- El 85% del territori és agrícola i forestal. Senyalització
d'Itineraris i rutes verdes per a vianants i bicicletes.
22.- Construcció de nous carrils bicis de connexió entre pobles.
23.- Pacificació dels nuclis urbans de Llerona, Corró d'Amunt,
Marata i Can Calet.
24.- Finalització dels plans parcials del sector R i sector N i de la
unitat d'actuació UA21.
25.- Elaboració de polítiques actives del foment del reciclatge.
26.- Elaboració d'un cens d'ADN per lluitar contra l'incivisme dels
excrements dels gossos.units entre sí amb passadissos i vestíbuls
vidrats per mantenir
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[ actualitat ]
El passeig central de la ctra. de Ribes passa
a dir-se Passeig del Primer d’Octubre
Es tracta d’una iniciativa en record del referèndum celebrat l’1
d’octubre de 2017

E

l tram que es coneix popularment com la Rambla, la
part del central de la Carretera de Ribes, ha passat
a dir-se Passeig del Primer d’Octubre. Així s’ha
decidit en una Junta de Portaveus a proposta d’una
moció presentada per Imagina Esquerra en Comú – Acord
Municipal (IEC-AM) i Sal – Candidatura d’Unitat Popular –
Alternativa Municipalista (Sal-CUP-AMUNT). En el text de la
moció, tots dos grups municipals especifiquen que proposen
aquest nom com a record del referèndum de l’1 d’octubre
de 2017. Segons exposen es tracta d’una “fita històrica digna
de ser recordada per la capacitat d’organització, l’actitud
ferma i decidida de la ciutadania, la consciència i dignitat
col·lectives, i com a exemple que quan la voluntat popular
i les decisions dels polítics van en la mateixa direcció
s’assoleixen els objectius”. La moció també fa referència
explícita a com es va viure aquella data al municipi. “A les
Franqueses el dia 1 d’octubre significa una fita democràtica
i d’apoderament popular de la qual ens hem de sentir
especialment orgullosos perquè vam defensar i portar a
terme un objectiu comú en una situació difícil. Aquell mateix
dia mereix ser recordat especialment al nostre municipi, ja
que la dispersió de la població en cinc nuclis poc cohesionats
feia especialment difícil l’autoorganització”.

La moció, que també s’ha aprovat amb el vot a favor de Junts
per les Franqueses (JxLF), proposa el nom de Passeig del
Primer d’Octubre pel tram comprès entre la plaça Gaudí fins
a la rotonda abans de la plaça de l’Ajuntament. Cal aclarir
que aquest nom només farà referència a la part central del
passeig i, per tant, no afecta de cap manera l’adreça dels
veïns i veïnes que viuen a la Carretera de Ribes.

Primera dona caporal
a la Policia Local
Les Franqueses té 4 agents dones i
incorpora una dona comandament

L

a Policia Local de les Franqueses compta, per primera
vegada, amb una dona comandament. Des d'avui, formarà
part de l'equip de comandaments format per 4 caporals, 1
sergent i l'inspector en cap amb que compta la policia del
municipi.
La policia compta actualment amb 4 dones dins els seus efectius.
Paral·lelament a la nova caporal també s'ha incorporat com a
comandament un altre agent. A més a més, dels comandaments,
les Franqueses compta actualment amb 22 agents.Una plantilla
que s'està consolidant a través d'un procés selectiu en marxa per
cobrir jubilacions i altres baixes.
6
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Les Franqueses se situa 35 punts per
sota de la mitjana catalana de delictes
El municipi presenta un pla d’acció per seguir avançant en temes
d’educació, civisme i control en temes de trànsit

E

ls fets delictius a les Franqueses s’han reduït en un 6,4%
durant els darrers 12 mesos i situa el municipi 35 punts
per sota de la mitjana catalana de delictes per cada mil
habitants. Paral·lelament, el nombre de detencions ha
augmentat, deixant palesa la intensificació de la feina de la
Policia Local i dels Mossos d’Esquadra. Una altra xifra que s'ha
conegut és el descens del 5% de les actuacions derivades de la
violència de gènere.

Les dades s'han conegut durant la reunió anual de la Junta
Local de Seguretat de les Franqueses. A la trobada hi han
assistit el Conseller d'Interior, Miquel Buch, representants del
Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, de la Guàrdia
Civil i dels Mossos d'Esquadra com a unitats supraminicipals
amb competències al municipi, a més a més, dels responsables
de la seguretat a les Franqueses, la Policia Local, el regidor de
Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència, Joan Antoni Marín i
l'alcalde, Francesc Colomé.
La Junta Local de Seguretat ha servit per posar sobre la taula
un pla d’acció per tal de seguir avançant en seguretat i civisme
al municipi. Les dades presentades enguany, confirmen la
baixada del nombre de delictes i, sobretot, de les infraccions
de trànsit. Tanmateix, també ha deixat palès l’augment dels
atropellaments, localitzats, sobretot en passos de vianants.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, l'alcalde, Francesc Colomé i el
regidor de Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència

Les Franqueses afronta el període 2019-2020 amb l’objectiu
de reduir més les xifres d’accidentalitat amb un pla d’acció
amb incidència en temes com el civisme, l’educació i el control
a desenvolupar en els propers mesos:
•Posada en funcionament de l’ordenança de circulació amb la
incorporació de la nova normativa de la Direcció General de
Trànsit que contempla, entre d’altres, la regulació dels nous
formats de mobilitat en via urbana.
•Implementació de noves campanyes
distraccions al volant i de velocitat

de

control

de

•Impulsar la Comissió de Mobilitat con a principal eina de
millora de la mobilitat al municipi

Taula de la Junta Local de Seguretat

•Increment de la funció educadora de la Policia Local a través
de les classes d’educació viària, que es realitzaran també a 3r
de l’ESO; de xerrades sobre violència de gènere als alumnes
de 2n de l’ESO i, de la realització d’unes jornades de defensa
personal per a dones, coincidint amb el Dia Internacional
contra la Violència masclista, el 25 de novembre.
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[ actualitat ]
Feina per a persones en situació de
vulnerabilitat i risc d’exclusió

Els itineraris per a la inserció psicosocial donen feina a 8 persones

L

’any 2018, l’àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament
de les Franqueses va promoure la creació del Pla
Social i Econòmic amb l’objectiu de crear un espai
de participació del món socioeconòmic del municipi
i generar accions per millorar la situació social i laboral
dels ciutadans. En el marc d’aquest pla, s’han impulsat
diversos itineraris d’intervenció i orientació per a la inserció
psicolaboral en persones que es troben en situació de
vulnerabilitat i risc d’exclusió.
Vuit persones han accedit al mercat durant el tercer
trimestre d’aquest 2019, tot i tractar-se del període estival.
Gràcies a l’acompanyament emocional i a la dotació
d’eines de coneixement i explotació de recursos propis com
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l’apoderament o les habilitats socials es permet recuperar
el benestar i facilitar la inclusió social. Les situacions de
precarietat econòmica que s’han patit durant anys agreugen
els trastorns psicològics, psicosomàtics, socials i físics de
les persones en atur que si no s’aborden, s’agreugen amb el
temps i fomenten la desmotivació i la inactivitat per acabar fent
crònica l’exclusió social i dificultar la recerca activa de feina.
Les Franqueses del Vallès destaca des de fa anys pel seu
dinamisme a nivell social i econòmic. La inversió municipal
en ajuts directes a les persones s’ha multiplicat en els
darrers anys i s’han posat en marxa diferents de projectes
d’acompanyament i assessorament a persones amb risc
d’exclusió social i laboral.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

25 de novembre "Violència zero"

L

es Franqueses commemorarà
el Dia Internacional contra
les Violències de Gènere amb
un programa ple activitats
del 22 al 25 de novembre. Durant
aquest dies la façana de l’Ajuntament
romandrà il·luminada de violeta.
Des de la regidoria de Feminisme
i Igualtat en col·laboració amb
altres àrees de l’Ajuntament s’han
organitzat una sèrie d’activitats per
denunciar la violència que pateixen
les dones a nivell físic, sexual,
psicològic i econòmic.
El 25 de novembre va ser declarat Dia
Internacional contra la Violència de
Gènere el juliol de 1981, en el context
del primer Encuentro Feminista de
Latinoamérica y del Caribe celebrat
a Bogotà (Colòmbia). En aquesta
trobada les dones van denunciar
la violència de gènere en l'àmbit
domèstic i la violació i l'assetjament
sexual en l'àmbit dels governs,
incloent-hi la tortura i els abusos que
patien moltes activistes polítiques.

Divendres 22 de novembre
FIRA DE L’AMOR
A partir de les 17.30 h Plaça del Centre Cultural Bellavista
Col. Diputació de Barcelona
CINE-FORUM per la Igualtat “Todas las mujeres que conozco”
19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Col. Espai Zero
Dissabte 23 de novembre
ACTE COMMEMORATIU “Fem camí sense oblit”
11 h a 13 h Plaça Can Font
Org. Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social
CONCERT “Cançons de dones” de Rosa Zaragoza
Berenar contra la violència de gènere
18 h Teatre auditori del Centre Cultural de Bellavista
Col. PMCEIJ i PPSS
Dilluns 25 de novembre
TALLER D’AUTOPROTECCIÓ PER A DONES
17 h Sala Polivalent Centre Cultural de Belllavista
Col. Policia Local de Les Franqueses
Enguany l’Associació Mirall tornarà a oferir els tallers sobre mites de l’amor
romàntic als alumnes de 3er d’ESO de l’Institut Lauro i l’Institut El Til·ler

Com cuidar els cuidadors de persones dependents

D

es de principi d'octubre
funciona al municipi un
grup de suport d'ajuda
mútua per a cuidadors de
persones dependents (GSAM).
L'objectiu és generar vincles
i facilitar el suport entre els
participants en el grup i que els
cuidadors puguin compartir les
seves experiències.
Aquest programa s'està duent a
terme des de l'àrea de Polítiques
Socials i compta amb la
col·laboració de la Diputació de
Barcelona. El servei està adreçat
a cuidadors i cuidadores no
professionals de persones que
es troben en situació de dependència per raó d’edat, estat de salut o discapacitat; independentment estigui, o no, valorada per
la Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Es tracta d'un espai
de suport emocional, relació i suport psicològic que cerca millorar la qualitat de vida dels cuidadors/es. També vol facilitar els
espais de relació entre persones en una situació similar per compartir necessitats, problemàtiques i coneixements. El grup de
suport d'ajuda mútua possibilita l’expressió de sentiments, emocions i preocupacions associades a les tasques de cura, amb la
finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores.
En total s'han programat 10 sessions, d'1 h 30 min. de durada, conduïdes per un professional de l'àmbit de la psicologia, per
ajudar a gestionar favorablement les necessitats i els conflictes; la gestió de les emocions i els sentiments del cuidador/a per
prevenir i evitar situacions d'esgotament i, la informació dels recursos sobre el tema disponibles al territori.
Les persones interessades en una futura reedició del Grup de Suport d'Ajuda Mútua per a Cuidadors de Persones
Dependents us podeu posar en contacte amb l'àrea de Polítiques Socials, situada a Bellavista Activa (carrer Rosselló, 39)
o al telèfon 938 465 862.
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[ actualitat ]
Aquest Nadal no es farà el Pessebre
Vivent de Corró d’Avall

Els organitzadors es prenen un temps per reconduir l’activitat

A

quest any, l’Agrupació Santa Eulàlia ha decidit fer
una parada amb el Pessebre Vivent de Corró d’Avall.
Després de més de 20 edicions, els organitzadors
consideren que cal prendre un temps de descans
i reflexió per tal de reconduir l’activitat. La intenció, però,
és renovar forces i reactivar-se l’any vinent. A continuació,
reproduïm el comunicat que volen fer arribar a col·laboradors,
voluntaris i visitants:
Aquest any no es farà el Pessebre Vivent de Corró d'Avall
degut al sobreesforç que des de fa uns anys ens està
esdevenint. Hem vist necessari fer un parèntesi aquest
any, per renovar forces de cara a l'any vinent.
Esperem sabreu disculpar aquest petit impàs, us esperem
a tots al Pessebre Vivent de l'any que ve.
Gràcies per la vostra comprensió.
Agrupació Santa Eulàlia de Corró d'Avall
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A la fotografia, una de les escenes del Pessebre Vivent de desembre de 2018

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Contra la pobresa energètica

Per evitar el tall de subministrament a les famílies vulnerables

"L

a pobresa energètica és una de les problemàtiques
socials que més afecta a la població en situació de
vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de
dificultat o incapacitat de mantenir l’habitatge a una
temperatura adequada per al confort i la salubritat, així com de
dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures
de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la
incapacitat de viure en una llar sense defectes estructurals (com
ara goteres al sostre, humitats...)". D'aquesta manera comença
la moció presentada pel Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura del Progrés aprovada en junta de Portaveus amb
l'abstenció de Ciutadans i el vot favorable de la resta de grups
municipals.
Aquest tipus de pobresa, identificada a partir de la crisi
econòmica iniciada el 2007, afecta, segons les darreres dades
de l'Idescat, a gairebé un 9% de la població catalana. En concret
aquest percentatge són les famílies que no poden mantenir el
seu habitatge a una temperatura adient o que tenen dificultats
per pagar la factura elèctrica.
En aquest sentit, Catalunya compta des de 2015 amb una llei
de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i de la pobresa energètica (Llei 24/2015). Una llei
que ha permès crear una taula de treball amb les diverses
administracions i proposar un conveni a les empreses
elèctriques per a què cobreixin com a mínim el 50% de les
despeses generada per la pobresa energètica. Tanmateix, des
d'aquest estiu els ajuntaments estan rebent cartes on Endesa
exigeix el pagament d'aquest 50% i amenaça amb talls de
subministrament a les famílies afectades.

Davant aquest aquesta situació les Franqueses ha aprovat:
"Demanar, com a condició indispensable, la retirada de
l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments a
partir de l’1 d’octubre a les persones endeutades en situació
de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb
un clima de cooperació i diàleg". A més a més, crear una acció
conjunta institucvional i instar a la Generalitat de Catalunya a
liderar la negociació. També, la creació d'un espai de treball per
a desenvolupar i desplegar la llei de 2015.
La moció exigeix a Endesa que assumeixi responsabilitats pel
que fa a les famílies en situació de vulnerabilitat i la condonació
del deute a les famílies vulnerables. També que siguin les
administracions, locals o altres, les que facin front al pagament
del 50% del deute que contempla la Llei 24/2015.
També es traslladarà el contingut de la moció a les
administracions i entitats vinculades amb la pobresa energètica.

L’emergència climàtica

Es vol crear un consell d'experts i col·lectius del sector ambiental
Junta de Portaveus, a proposta dels grups municipals Imagina
Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura
d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista.
Des del consistori hi ha el compromís de revisar les polítiques
i projectes contradictoris amb aquesta emergència climàtica
i ambiental i la voluntat de crear un consell per l’emergència
climàtica, que ha d’estar format per experts en salut, medi
ambient, mobilitat, educació i energia, a més de col·lectius
implicats en el sector ambiental, entre d’altres.

"L

’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, d’acord
amb les evidències científiques a bastament
demostrades, declara a la ciutadania que ens
trobem en una situació d’emergència climàtica
i ambiental global, sense precedents en la història de la
humanitat i que, d’acord amb aquest diagnòstic, reduir les
emissions d’efectes hivernacle per evitar que la temperatura
global s’elevi per damunt d’1,5ºC ha de ser una prioritat
immediata en el període d’aquesta legislatura, per a les
Franqueses, per al país i per a la humanitat”. Aquest és el
primer dels acords de la moció aprovada per unanimitat en

La moció afegeix que “aquesta declaració ha d’anar
acompanyada de compromisos polítics reals i vinculants”. En
aquest sentit, s’actualitzaran i integraran “totes les polítiques,
fent revisions públiques anuals i les actualitzacions que se’n
derivin dels Pactes d’alcaldes i alcaldesses per l’energia i el
clima, amb la consegüent assignació de recursos”.
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès traslladarà
aquesta resolució “a la resta de municipis del Vallès Oriental,
a la Diputació de Barcelona, al Govern de la Generalitat de
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol, així com a aquelles
plataformes i federacions de municipis d’àmbits internacional
en què participa, amb la finalitat de promoure sinergies i
cooperació mútua entre institucions i amb la ciutadania”.
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[ 9a Festa de la Mongeta del ganxet]
9a Festa de la
Mongeta del Ganxet
24 de novembre, a les Antigues
Escoles de Llerona

L

es Franqueses del
Vallès és un municipi
de
contrastos,
però si hi ha algun
tret que ens identifica
i ens diferencia és la
seva
agricultura.
Les
diferents tonalitats a les
estacions ens ho recorden
i ara, a la tardor, el groc
és ben present. El mes
de novembre és un dels
mesos més importants per
nosaltres perquè arriba
el moment de la recollida
i la batuda de la mongeta del ganxet. I per tant, el mes
de novembre és sinònim de la Festa de la Mongeta del
Ganxet.
El 24 de novembre se celebrarà a Llerona la 9a edició
d’aquest punt de trobada de productors, restauradors i
empresaris vinculats a la mongeta del ganxet. I no podria
ser de cap altra manera perquè precisament Llerona és
un referent a la comarca en la producció d’aquest llegum
tan preuat.
La Festa de la Mongeta del Ganxet, però, també és un
espai obert a tota la ciutadania. Per aquest motiu la
cultura popular també hi té cabuda. En aquesta edició
tornarem a comptar amb la presència dels Gegants de
les Franqueses i dels Xics de Granollers, i les sardanes
arribaran de la mà de la cobla Ciutat de Roses.
La fira de productes de proximitat i el 8è concurs de cuina
acaben d’arrodonir una programació que ens tornarà a
posicionar com un municipi capdavanter en l’agricultura
i, en concret, en la producció d’aquest llegum. I aquesta
edició també comptarem amb la presència de dos cuiners
d’excel·lència, l’Ada Parellada i el Marc Ribas; i l’actriu,
Judit Martín.
Us animo a consultar la programació de la 9a Festa de
la Mongeta del Ganxet que trobareu en aquest butlletí. I
sobretot us convido a participar-hi activament perquè
segur que no us decebrà. Ens veiem el 24 de novembre a
les Antigues Escoles de Llerona!

Jordi Ganduxé, regidor d’Agricultura i Medi Ambient
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PROGRAMA DE LA 9a FESTA
DE LA MONGETA DEL GANXET
Diumenge, 24 de novembre
de 2019

9.30-10.30 h Trobada de
productors, restauradors i
empresaris del sector
11 h Presentació de la festa
i obertura de la Fira de
Productes de Proximitat i de
Mongetes del Ganxet
11.15 h Cercavila i ballada dels
Gegants de les Franqueses
11.30-13.30 h Preparació final
i presentació dels plats del
8è Concurs de Cuina de la
Mongeta del Ganxet
12 h Batuda, garbellada i tria
de mongetes
12.30 h Actuació dels Xics de
Granollers
13.30 h Tast de mongetes
16 h Humor i cuina amb Ada
Parellada i Marc Ribas; i
l'actriu Judit Martin
17 h Lliurament dels premis
del 8è Concurs de Cuina de
la Mongeta del Ganxet. Tot
seguit, ballada de sardanes
amb al cobla Ciutat de les
Roses
16.30- 18.30 h "Photocall"
de la Festa de la Mongeta del
Ganxet
18.30 h Fi de festa

El programa està subjecte a
canvis d'última hora

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

BASES DEL 8è CONCURS DE
CUINA DE LA MONGETA DEL
GANXET
1. La participació és oberta a tothom i la inscripció és
gratuïta.

Cuina, humor i
mongetes del ganxet

Ada Parellada, Marc Ribas i Judit
Martín a la festa de la mongeta

2. Cada concursant pot presentar fins a un màxim de
dos plats.
3. Els plats es podran elaborar en les instal·lacions
de la carpa del Consell del Poble de Llerona o dur-los
elaborats de de casa.
4. L’organització facilitarà fogonets als participants
que en necessitin
5. Tots els estris i els ingredients necessaris per a
l’elaboració dels plats són a càrrec del concursant.
6. Per tal que el jurat pugui valorar el plat, la quantitat
ha de ser suficient per a què el puguin tastar tres
persones.
7. Se’n valorarà la qualitat, l’originalitat i també la
recuperació de receptes tradicionals.
8. El plat s’identificarà amb un cartell que us lliurarà
l’organització i on s’haurà de posar el nom del plat i els
ingredients principals.
9. Els participants hauran de presentar-se als
responsables del concurs, a les instal·lacions de la
carpa, el diumenge 24 de novembre a les 11.30 h.
10. Les inscripcions es podran formalitzar del 18 al
22 de novembre al Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 8.30 a
14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h. Al cap de setmana
també es podran fer inscripcions al restaurant Casa
de la Mestra de Llerona. El mateix dia del concurs, el
diumenge 25 de novembre fins les 11.30 h.
12. Els premis, es lliuraran el mateix diumenge 24 de
novembre
El primer premi serà un lot de mongetes del ganxet
i 100 euros.
El segon premi serà un lot de mongetes del ganxet i
60 euros.

Tots els participants rebran un obsequi i un diploma en
reconeixement de la seva participació.

L

a 9a Festa de la Mongeta del Ganxet torna a
esdevenir un aparador de productes de proximitat
del sector agrari del municipi. Un cop més, la
festa inclourà el concurs de cuina que aquest 2019
assoleix la seva vuitena edició.
Però enguany, tres pesos pesants del món de la cuina i
l’humor actuaran durant el matí en un espectacle de
fusió. I és que, els cuiners, Marc Ribas i Ada Parellada
prepararan una gran varietat de receptes, sempre amb un
ingredient especial com és la mongeta del ganxet, mentre
l’actriu de “Polònia”, Judit Martín, que actualment es posa
en la pell de l’exdiputada Eulàlia Reguant, donarà un toc
d’humor i espontaneïtat.
Amb aquest proposta d’espectacle gastronòmic, Llerona
acull a tres rostres familiars de casa nostra que
contribuiran a enaltir, una vegada més, aquesta festa i a
guanyar-se un merescut lloc privilegiat al calendari.
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[ 9a Festa de la Mongeta del ganxet ]
JOAN GALLIFA NOVELL

"El clima condiciona molt i cada vegada plou menys"
Doncs, sempre molt pendents del temps, que faci bo i que
com a mínim puguem recollir-les, perquè només que faci
una ventada o plogui molt i caiguin a terra ja és molt més
costós i per anar bé, les mongetes s’han de recollir de la
canya.
Sortosament, la mongeta del ganxet és un llegum
“assegurat”, ja que a Llerona hi ha molts productors joves
que han pres relleu i segueixen aquest cultiu. Com ho ha
viscut?
A mi sempre m’ha agradat el que faig, de fet quan treballava
de mecànic només anava a les tardes i durant cinc anys vaig
estar combinant-m’ho, els matins els passava a casa i les
tardes feia de mecànic, fins que vaig decidir centrar-me en
una sola cosa. Va ser així com vaig decidir dedicar-me al
camp i a la maquinària, tractors…
Com creu que es treballarà la mongeta del ganxet d’aquí a
uns anys?
La veritat és que no crec que evolucioni gaire respecte a la
mecanització, el que si penso és que en un futur estarem
més pendents del tema meteorològic. El clima condiciona
molt i cada vegada plou menys. De fet, fa uns anys vaig sortir
a la portada del 9Nou on apareixia regant amb cubes d’aigua
per la sequera, si hem d’arribar a això ja no ens sortirà a
compte la seva producció.

Joan Gallifa Novell (Llerona, 1972) és un productor
de mongeta del ganxet. Abans de dedicar-se al
camp va fer de mecànic. L’ofici del cultiu l’hereta del
seu pare que va venir d’Aiguafreda on treballava al
bosc.

Un dels conreus més característics del Vallès són les
lleguminoses. Quines característiques té Catalunya per ser
tan òptima a aquest cultiu?
A Catalunya es donen una sèrie de factors que fan procliu el
conreu de la mongeta del ganxet, no es tracta només de la
terra, també és important l’aire, el clima…
Amb l’arribada de la tardor les mongetes són a punt de ser
recollides per poder batre-les. Com es multiplica la feina de
cara a la Festa de Mongeta del Ganxet?

Històricament, la mongeta del ganxet era un producte
associat a la pagesia que només es cultivava per a consum
propi. Què creu que va motivar l’augment de producció i
consum?
El gust de la mongeta, el fet que els restaurants
l’incloguessin a la seva carta… la mongeta del ganxet s’ha
fet un nom, a més és sense pell i això a la gent li agrada.
Quines particularitats definirien la mongeta del ganxet?
La mongeta del ganxet no té gust de pell, és molt més
fina que la mongeta normal, molt més cremosa i aquesta
característica permet que la puguis cuinar de moltes
maneres, les altres tenen un sabor més bast.
Si no treballés al camp que es veuria fent?
La meva feina actual a banda del camp és la maquinària,
dono un servei a tercers, així que si no em dediqués al que
faig m’agradaria qualsevol cosa que fos treballar de cara a
la gent, jo sóc una persona d’exterior i de fer feina de cara
al públic.
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[ actualitat ]
L'Institut lauro amplia l'aulari

Les noves aules estan, provisionalment, en mòduls prefabricats

E

l creixement del nombre d'alumnes a l'Institut Lauro, 750 durant aquest curs, ha obligat a ampliar les aules disponibles
al centre. Per fer-ho, i com a solució provisional, s'ha instal·lat un mòdul prefabricat a la zona exterior de l'institut amb
dues aules i un espai comú. El mòdul està equipat amb un sistema de refrigeració i connexió wifi.

Aquestes noves aules són, segons la direcció del centre educatiu, només la primera fase d'una ampliació en els propers
anys. L'Institut Lauro preveu una creixement dels alumnes a Secundària els propers dos cursos per absorbir els actuals
alumnes de 5è i 6è de Primària i dels de Batxillerat, com a conseqüència directa del creixement de l'ESO. També està previst
que el Cicle Formatiu de Grau Mig d'Acompanyament d'Activitats Físiques en la Natura passi de durar un any a dos, duplicant,
així, el nombre d'alumnes.

Imatges de la col·locació dels mòduls per a les noves aules de l'Institut Lauro

El CFA de Bellavista implementa
la Visual Thinking Strategies

U

tilitzar les obres d'art per millorar les competències
comunicatives dels alumnes i, per extensió, treballar
aspectes com la cohesió social o les emocions són
alguns dels objectius del programa l'Art de Parlar, que s'està
implementant durant aquest curs al Centre de Formació
d'Adults de Bellavista (CFA).
El recorregut d'aquest centre educatiu en el projecte es
va iniciar durant el curs passat amb una formació per als
docents al MNAC, Museu Nacional d'Art de Catalunya,
sobre la metodologia Visual Thinking Strategies,
desenvolupada des del MOMA de Nova York i implementada
a Europa a Dinamarca i a Catalunya. El curs 2018-2019
va ser l'inici d'aquest projecte a les Franqueses amb
diverses experiències en visites a museus. El 2019-2020,
representa la fase de consolidació d'aquesta metodologia
d'aprenentatge al CFA.
Durant aquest curs, es faran diverses propostes als alumnes
per participar en situacions reals comunicatives a través de
l'observació d'una obra d'art, ja sigui a classe o en visites a
museus. Seran converses reals sense correccions dels
professors per donar la màxima llibertat expressiva a
l'alumne i ajudar a potenciar la capacitat interpretativa i
argumentativa.
D'aquesta manera, el Centre de Formació d'Adults de
Bellavista amplia les metodologies educatives i transversalitza
els aprenentatges a través de l'observació i l'expressió oral.
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Més Biblioteca de l'Esport

L

a Biblioteca Municipal de Bellavista continua
treballant en el projecte "Biblioteca de l'Esport.
Recurs per a l'educació" i, durant aquest 2019,
ha incorporat més de 200 nous títols al seu fons
especialitzat. D'aquesta manera, es reforça aquesta
iniciativa, iniciada durant el 2017 i presentada el 2018,
que té com a eix central l'esport com a recurs educatiu.
El fons s'ha ampliat gràcies a una subvenció de l'Oficina
de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de
Catalunya i al servei de catalogació de la Diputació
de Barcelona. Ara com ara, els nous títols ja estan a
disposició dels usuaris a través del servei general de
préstec o per a consulta directa a la biblioteca.
Les noves adquisicions també es poden conèixer d'un cop
d'ull a través de la nova guia de novetats editada al web
del Servei de Biblioteca.
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Les Franqueses, un dels municipis per
on passarà l'OnCodines Trail

La cursa recaptarà diners pel suport a malalts oncològics i a les
seves famílies

L

a cita serà el 21 de març 2020 però els
organitzadors de l'OnCodines Trail, la secció
runner del Club Atlètic Sant Feliu de Codines,
han posat en marxa tota la maquinària per a
aquesta fita esportiva. Es tracta d'una cursa amb un
doble objectiu, l'esportiu i el solidari i, per tant, el
nombre d'inscrits és fonamental per a la recaptació de
fons.
Les inscripcions, obertes des de finals de setembre a
www.oncodinestrail.cat, s'han de fer per equips d'entre
4 i 6 persones que tinguin com a objectiu, d'una banda,
completar la cursa i, de l'altra banda, recaptar un
mínim de 600 euros per a destinar-los a la Fundació
Oncovallès i a la Barcelona Brain Health Initiative.
El recorregut de la cursa d'iniciarà el 21 de març a les 8 h de Sant Feliu de Codines, des d'allà s'iniciaran els dos
recorreguts previstos, un per a corredors, de 70 quilòmetres i un altre, per a caminaires, d'uns 55 quilòmetres. Els
dos recorreguts transcorren paral·lels durant
gairebé tota la ruta i passaran per 11 municipis
del Vallès Oriental i del Moianès: Sant Feliu
de Codines, Sant Quirze de Safaja, l'Ametlla
del Vallès, Figaró, la Garriga, les Franqueses,
Granollers, Canovelles, Santa Eulàlia de
Ronçana, Bigues i Riells i Caldes de Montbui.
La ruta circula per indrets emblemàtics com
Sant Miquel del Fai, Puiggraciós, el bosc de
Malhivern o la plaça de la Font del Lleó. El
temps màxim per a fer el recorregut és de 16
hores.

Recorregut de l'OnCodines Trail (en línia discontínua, recorregut a peu)

Els
beneficiaris
de
les
recaptacions
seran la Fundació Oncovallès dedicada a
l'acompanyament mèdic, psicològic i social
als malalts de càncer i a les famílies; i la
Barcelona Brain Health Initiative, un projecte
de l'Institut Güttman de dical a la salut cerebral
i a la investigació de les malalties del cervell.
Podeu trobar més informació sobre el projecte
i la cursa al mateix enllaç de les inscripcions.
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[ actualitat
espectacles
] ]
Espectacles
Infantils i Familiars
Espectacle multicòmic /multimèdia, indicat única i exlusivament per a
tothom
Ds. 9 de novembre
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 3 anys
LA GRAN A...VENTURA. Marcel Gros. Marcel Gros, pallasso d’ofici,
proposa una visita guiada a través del seu univers particular. Una
autobiografia esbojarrada en forma d’espectacle. Passin i vegin les
actuacions estel·lars d’un paper platejat, el viatge a bord d’una A
majúscula,...
Guió, direcció i interpretació: Marcel Gros.

Espectacles d'ombres xineses
Ds. 16 de novembre
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 40 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 3 anys
EL PORQUET QUE VOLIA VEURE EL MÓN DES DE DALT. Animamundi
Teatre. Un espectacle que ens convida a viure les aventures d’un porquet
que vol volar ben amunt per veure el món. Un conte ple d’emocions i poesia
que parla de la profunda amistat que hi pot haver entre els humans i els
animals.
Guió: Kerstin von Porat - Interpretació i manipulació: Emil Gutierrez i
Kerstin von Porat

Espectacle teatral
Ds. 30 de novembre
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys
LES CLINCK. Les Bianchis. Per què els cereals no s’enfonsen? Per què les
zebres tenen ratlles? Quan us ve una pregunta al cap, sabeu què passa? Sí,
és clar, que amb la vostra saviesa trobeu la resposta! Doncs no és del tot
cert...Un cop us feu la pregunta, aquesta se’n va directament a la bústia de
Les Clinck, que són les encarregades de trobar resposta a totes aquestes
preguntes. Però un dia n’arriba una que no té una resposta fàcil i això les
posarà a prova.
Direcció: Ricard Soler - Dramatúrgia: Cristina Clemente
Interpretació: Queralt Casasayas, Magda Puig i Bàrbara Roig
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Espectacles Infantils i Familiars, Humor&Co i concerts
Espectacles
Humor & Co i música
Cançó d'autor i poesia
Ds. 16 de novembre
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 90 minuts
Preu: 8 i 6* euros
Recomanat a partir de 10 anys
ARBRES, MARS EN CONCERT. Ivette Nadal i Caïm Riba.
Ivette Nadal canta i recita amb una veu personal, contundent i profunda,
allunyant-se dels cànons habituals de la cançó d’autor del nostre país.
Entre el pop i la bohèmia, amb guitarres acústiques i elèctriques, avui
presenta aquest concert en format duet, acompanyada de Caïm Riba.
Veu i guitarra: Ivette Nadal - 2es veus i guitarres: Caïm Riba

Teatre musical
Ds. 23 de novembre
21 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 70 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros
Recomanat a partir de 12 anys
BARBES DE BALENA. Els Pirates Teatre
Un recorregut per la vida de la doctora Dolors Aleu (1857-1913), la primera dona llicenciada en medicina a Catalunya i a l’Estat Espanyol, una
professió aleshores vetada a les dones. A partir de la seva figura, també
fem memòria de les nostres àvies, besàvies..., reflexionem sobre les dones d’avui en dia. A l’època de la doctora Aleu les dones portaven cotilla, i
nosaltres?
Dramatúrgia: Anna Ma. Ricart - Direcció: Mònica Bofill
Interpretació: Ariadna Cabiró, Cinta Moreno, Núria Cuyàs i Anna Romaní/
Anna Rosell

ENTRADES. Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars + Cicle Humor & Co.+ Ivette Nadal i Caïm Riba + Maravella
Venda d'entrades (*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys)
• Anticipada, a partir del 20 de setembre, a les taquilles del Teatre Auditori de Bellavista, 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 divendres
Cursa Internacional Ciclocross - Gran Premi Les
Franqueses KH7
9 h Parc del Mirador de Bellavista
Org. Unió Ciclista Les Franqueses

Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys
Inscripcions a lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com
Org. ENEI
Espai Zero. Torneig de Ping-Pong
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Espais de lectura. Visita de l’escriptora Clara
Usón, amb el comentari de la seva novel·la “El
asesino tímido”
18 h Biblioteca Municipal CCB
Org. Biblioteca Municipal
..................................................................................

8 divendres
Espai Zero. Taller de màgia matemàtica, a càrrec
de Jesús Gascó
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
VII Festa de la Infància. Taller de calidoscopi
17.30 h Casal Infantil Municipal de Bellavista
Inscripcions del 28 d’octubre al 6 de novembre
Més informació i inscripcions al 938 405 780 o a
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat

3 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
..................................................................................

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

5 dimarts
Espai Zero. Torneig de Ping Pong
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

7 dijous
Juguem amb elements de la tardor
17.30-19 h Al gimnàs de l’Escola Bellavista Joan
Camps
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Presentació del llibre ‘Germanes de
Shakespeare’, amb Pilar Godayol, Jenn Díaz i
Anna Guitart
19.30 h Llibreria L’Espolsada
Org. Llibreria L’Espolsada
..................................................................................

10 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
XXVIII Caminada Popular de Llerona
9 h Sortida des de les Antigues Escoles de
Llerona
El recorregut serà de 15 km aprox. és apte per a
totes les edats
Es poden fer inscripcions anticipades a partir del
21/10/2019 fins el 08/11/2019 a www.llerona.net o
el mateix dia de la caminada a partir de les 8 h a
la carpa de les Antigues Escoles de Llerona
Venda anticipada 9 euros i 5 euros per a menors
de 12 anys i el mateix dia 10 euros i 5 euros per
a menors de 12 anys. Cal portar comprovant de
l’ingrés el dia de la caminada. El preu inclou
esmorzar i obsequi
Més informació a lamarxa@llerona.net

Org. Festes Laurona i Laurona Esports amb la
col·lab. ADF Montseny - Congost
..................................................................................

12 dimarts
Espai Zero. Tarda de Pop Corn
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

14 dijous
Espai Zero. Taller funda entrepà
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

15 divendres
VII Festa de la Infància. Univers Bombolla,
actuació de Pep Bou
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Entrada gratuïta, cal recollir-la a l’Àrea
d’Infància i Joventut a partir del 4 de novembre.
Més informació al 938 405 780 o a
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Espai Zero. Taller de màgia matemàtica, a càrrec
de Jesús Gascó
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

16 dissabte
VII Festa de la Infància. Papiroflèxia familiar
11 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 405 780 o a
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Org. Associació Gente del Barrio Bellavista
Festa del 25è Aniversari dels Diables
Encendraires
A la plaça de l’Ajuntament
Exposició de fotografies, 25 anys de foc i
exposició de bèsties i elements dels Encendraires
17-19 h Tallers per als més petits
19-19.30 h Gralles i tabals, exhibició dels músics
de la colla
19.30-20 h Inici de venda de tiquets per a la
botifarrada solidària per la Marató de TV3
20-21 h Botifarrada popular
21-22 h Balls de lluïment. Exhibició de les
diferents seccions de la colla, fent figures amb
foc, balls amb el cabró i “carretillada” conjunta
23-01 h Música per a tothom i sorteig de premis
Tots els donatius obtinguts seran destinats a la

"Pel novembre, cava i sembra"
Marató de TV3
Org. Grup de Diables “Els Encendraires”
................................................................................

17 diumenge
Sortida de natura. Senderisme
Sauva Negra des del Castell de Sant Martí de
Centelles
8 h Sortida des de la plaça de Can Ganduxer
Org. Associació “La Cívica”
VIII Cursa els 10km de les Franqueses
10 h Sortida i arribada a la Zona Esportiva
Municipal de Corró d’Avall
Més informació a www.els10delesfranqueses.cat
Org. Club A4elKM amb la col·lab. del PME

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

20 dimecres
Taller. ‘Transicions a la primera infància’,
a càrrec de Pura Serena i Bea Casanovas,
terapeutes Gestalt i Coaches
Del projecte ‘Fem camí en l’Educació en Família i
Projecte Educatiu Comunitat i Escola’
17-20 h Biblioteca Municipal de Can Prat
Adreçat a famílies amb infants a les Escoles
Bressols de 3 a 6 anys
Places limitades. Inscripcions: Empadronats del
4 al 15 de novembre i no empadronats de l’11 al
15 de novembre
Online: http://www.lesfranqueses.org/PMCEIJ/
formaciofamilies o dm i dj de 10 a 13 h al 938 405
780 i a les Escoles Bressols Municipals, Àrea
d’Educació 938 466 506
Més informació al 938 405 780 o al correu
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Org. Àrea d’Infància i Joventut amb la col·lab.
Àrea d’Educació, Projecte Educatiu Comunitat
i Escola i Diputació de Barcelona i Biblioteca
Municipal
................................................................................

21 dijous
Espai Zero. Tarda de jocs
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
................................................................................

19 dimarts
Hora del conte nadons. ‘Plouen fulles i cançons’,
a càrrec d’Anna Farrés
17.30 h Sala de lectura del Centre Cultural Can
Ganduxer
Activitat recomanada per a famílies amb nadons
de 0 a 3 anys.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca o al 938 404
388
Org. Biblioteca Municipal

Jocs de taula per a tots
17.30-19 h A la botiga de joguines Homoludicus
de Granollers
Xerrada externa a càrrec d’Homoludicus
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys
Inscripcions a lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com
Org. ENEI
“Ítaca” Cultura activa per a joves
Berenar de paraules amb la presència de
l’escriptor Alejandro Palomas amb el comentari
de la seva novel·la "Un secret"
17.30 h Espai Zero / Biblioteca Municipal CCB
Org. Espai Zero / Biblioteca Municipal CCB
................................................................................

22 divendres

Espai Zero. Taller de màgia matemàtica, a càrrec
de Jesús Gascó
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a

pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Fira de l'Amor
A partir de les 17.30 h Plaça del Centre Cultural
de Bellavista
Col·l. Diputació de Barcelona
Cinefòrum “Todas las mujeres que conozco”
19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat i Espai Zero
................................................................................

23 dissabte
‘Fem camí sense oblit’, acte commemoratiu en
el Dia Internacional de l’eliminació de la violència
masclista
11-13 h Plaça Can Font
L’acte simbòlic i participatiu estarà acompanyat
d’una representació musical amb temàtica en
contra de la violència masclista, interpretat per
la Lorena Gómez Fritz
Org. Associació Mirall. Feminisme d’acció social
‘Cançons de dones’ de Rosa Zaragoza i berenar
contra la violència de gènere
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat, Polítiques
Socials i PMCEIJ
................................................................................

24 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
................................................................................

25 dilluns
Visita del ‘Síndic de greuges’
9-13 h A les oficines de Bellavista Activa, carrer
Rosselló 39
Taller d’autoprotecció per a dones
17 h Sala Polivalent del Centre Cultural de
Bellavista
Org. Àrea de Seguretat Ciutadana i Àrea de
Feminisme i Igualtat
Consell del Poble de Corró d’Amunt
20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
................................................................................

28 dijous

Hora del conte. “En Tastaolletes”, a càrrec de
Rosa Fité
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[ agenda ]
17.30 h Biblioteca Municipal CCB
Activitat recomanada per a família amb infants a
partir de 4a nys
Org. Biblioteca Municipal

Obert a tothom, petits i grans
Org. Sardanistes Franquesins

Espai Zero. Tarda de jocs
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

ACTIVITATS ENEI
• 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, Centre Cultural de
Bellavista
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts

Ple ordinari
20 h Sala Plens Ajuntament
................................................................................

29 divendres
VII Festa de la Infància. Taller de massatges i
consciència corporal
18 h Escola Colors
Més informació i inscripcions a afaescolacolors@
gmail.com
Org. AFA Escola Colors amb la col·lab. Escola
Colors
Escenifica’t amb els joves creadors
Espectacle del taller de màgia
19.30 h A l’Espai Zero del CCB
Més informació al 938 404 624 o a pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

30 dissabte

Encesa dels llums de Nadal
Activitats, tallers i xocolatada
A partir de les 17 h Corró d’Avall
A partir de les 18 h Bellavista
................................................................................

ACTIVITATS I
CURSOS
CURS DE SARDANES
• Activitat gratuïta de tres nivells: principiants,
manteniment i repartiment.
Dv, 8, 15, 22 i 29 de novembre, de 17.15 a 18.30 h
Centre Cultural de Bellavista
• Sardanes per a Jubilats
Dm, 5, 12, 19 i 26 de novembre, de 17.15 a 18.30 h
Casal de la Gent Gran de Corró d’Avall
Es precisa el carnet d’usuari dels Casals de la
Gent Gran
• Ballades – Tallers de sardanes
Ballades de sardanes amb música enregistrada,
amb monitors per ensenyar els passos de la
sardana a qui vulgui aprendre a ballar-les, fins
que s’atreveixin a posar-se a la rotllana
Ds, 9, 16, 23 i 30 de novembre, d’11.30 a 12.30 h
A la plaça Can Font.
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a les 17 h del dia 24
Inscripció oberta. 60€ inscrits / 70€ no inscrits
Més informació al 938 405 781 / 938 404 967
Org. Centre Municipal de Joves

• Ioga amb nadons. Un espai on podràs gaudir de
la pràctica del ioga amb el teu nadó fins a 1 any
CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
Servei educatiu en el lleure adreçat 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.
De dl a ds de 16.30 a 18.30 h
Dl, dc, dv i ds, al Centre Cultural de Bellavista
Dt, dj, dv i ds, al Centre Cultural Can Ganduxer
Informació: 938 405 781 (Bellavista)
i 938 404 967 (Corró d’Avall)
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals
COLÒNIES Can Vilalta, Moià
Gaudir d’una activitat lúdica en un espai natural
23 i 24 de novembre de 2019, de les 9 h del dia 23
a les 17 h del dia 24
Inscripció oberta. 50€ inscrits / 60€ no inscrits
Més informació al 938 405 781
Org. Casals Infantils Municipals
COLÒNIES Can Clarens, Vallgorguina
Gaudir d’una activitat lúdica en un espai natural
23 i 24 de novembre de 2019, de les 9 h del dia 23

Dc de 10.15 a 11.30 h, Centre Cultural de
Bellavista
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts
• Ioga per a embarassades. Dirigit a dones
que volen viure el seu embaràs d’una manera
conscient
Cal inscripció prèvia
Dc de 17 a 18.30 h, Centre Cultural de Bellavista
• Biodansa en família. Les famílies participen
d’aquest aprenentatge, reforçant els vincles
afectius i facilitant noves formes de relacionar-se
biodansant
Dv, 8 i 29 de novembre de 17.30 a 18.30 h, Centre
Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts
Informació i inscripcions a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. ENEI

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
A les Antigues Escoles de Corró d’Amunt
• 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

" A primers de novembre,
el teu foc ja el pots encendre"

CURSOS DE LA CÍVICA
• Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre cos
mitjançant l’exercici i es centra en la postura dels
nostres músculs per mantenir l’equilibri
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: info@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CURSOS A DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Informàtica nivell 2
Del 4 de novembre al 4 de desembre de 2019
Dll i dc, de 9.15 a 12 h
Manipulació d'aliments
19 de novembre de 2019
Dm, de 9.15 a 13.15 h
Iniciació a l'anglès
Del 15 d'octubre al 19 de desembre de 2019
Dm i dj, de 9.30 a 11 h
Continuació a l'anglès
Del 16 d'octubre al 20 de desembre de 2019
Dc i dv, de 9.30 a 11 h
Castellà per a nouvinguts
Del 21 d'octubre al 16 de desembre de 2019
Dll, de 9.30 a 11.30 h
Informació i inscripcions a Can Ribas – Centre de
Recursos Agraris, de dl a dv de 8.30 a 14 hores o
al 938 443 040 i a dinamització@lesfranqueses.
cat
FORMACIÓ PER A EMPRENEDORS
Descobreix el venedor/a de dins teu
18, 20 i 25 de novembre de 2019, de 9.30 a 12.30 h
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