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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 (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

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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Portada
El 24 de gener es compleixen 81 anys del bombardeig 
de les Franqueses
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Han passat 40 anys. 40 
anys des d’aquell matí 
en què la boira ho tapava 
absolutament tot. Era 6 de 

desembre de 1979, el mateix any en 
què es feien les primeres eleccions 
democràtiques als ajuntaments. 
Aquell dia un comboi que baixava 
direcció Barcelona per la línia R3 
va xocar amb un tren que pujava 
direcció Vic en aquest mateix 
punt. El maquinista que conduïa el 
comboi que ha-via sortit de Ripoll va 
detectar que els frens no funcionaven 
correctament, però havia de 
continuar la marxa per portar-lo a 
reparar a Barcelona. Abans, però, 

va deixar els passatgers a Sant Martí de Centelles. Al Figaró es va aturar per 
deixar passar un altre tren, el maquinista va baixar del tren i quan va tornar 
a sortir de l’estació es va adonar que el comboi havia emprès la marxa sense 
control ajudat pel pendent. Finalment, tot i alguns intents per evitar la tragèdia, 
com el tall del corrent de la catenària, pocs minuts després de dos quarts de 
deu del matí, aquest tren va xocar frontalment amb un altre que havia sortit feia 
pocs minuts de Granollers. El resultat van ser 22 morts i més d’una cinquantena 
de persones ferides. 
En poc temps, les empreses més properes, els bombers, la policia tant de 
les Franqueses com de Granollers, i els professionals dels centres sanitaris 
d’aleshores van fer tot el possible per salvar vides i ajudar totes les persones 
ferides. Però si hi ha alguna cosa que destaca d’aquest accident, si hi ha un 
punt de llum en tot el dolor que va generar, és el nivell d’humanitat que van 
mostrar moltes persones anònimes que van venir fins aquí per ajudar de 
qualsevol manera: tallant ferralla o portant gent als centres sanitaris en cotxes 
particulars. Gent de les Franqueses, però també gent de la resta de la comarca.
Aquell accident es converteix en portada de mitjans de comunicació locals i 
estatals. La responsa-bilitat del sinistre recau en aquell moment sobre un error 
humà del maquinista. Però des de l’Ajuntament de les Franqueses, el primer 
alcalde democràtic, Ricard València, deixa ben clar les deficiències que hi ha 
en aquesta infraestructura i demana solucions i no víctimes. I és que no pot 
ser que 40 anys després no haguem fet més curts els trajectes en els temps de 
durada, que qual-sevol inclemència meteorològica o l’estat de la via continuïn 
provocant retards. 
Ara, 40 anys després, volem recordar totes i cadascunes de les víctimes 
d’aquell accident. Vull reconèixer i agrair la feina que tots els professionals i 
també les persones anònimes van fer per salvar vides. Vull agrair les mostres 
de solidaritat i d’humanitat dels primers que van sortir a auxiliar els ferits 
sense saber ben bé què havia passat: persones d’empreses com Electrocamps, 
Clipterplast o Can Macià. 
M’agradaria incidir també en la feina que està fent l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès en el marc de la recuperació de la memòria històrica. 
I és que els fets importants, siguin positius o més tràgics com aquest, han de 
tenir un lloc a la nostra memòria. Precisament aquest mes commemorarem 
també el 81è aniversari del bombardeig de les Franqueses en què van morir 3 
persones. No ho oblidem.

A partir d’ara, aquests fets quedaran per sempre a la nostra memòria

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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[ actualitat ]

Canvis en els títols i en sistema tarifari 
del transport públic
Els títols d’ús habitual passen a ser unipersonals i se’n creen de 
nous de multipersonals

Aquest 2020, les Franqueses, com tots els municipis de la segona corona metropolitana i membre de l’AMTU, veurà 
canviar el sistema de títols de transport de tarifa integrada, és a dir, aquells títols de transport que permeten fer 
transbordaments entre tren, autobús o metro. Els nous títols pretenen premiar els usuaris habituals, simplificar el 
sistema i promocionar, així, l’ús del  transport públic. 

Pel que fa als títols propis de les Franqueses, aquells associats a l’empresa adjudicatària del servei d’autobusos (Sagalés) i que 
no permeten transbordaments, és mantenen de moment amb el mateix sistema que fins ara. 

Amb els canvis les targetes seran les següents:

TÍTOLS UNIPERSONALS

T-Casual: 10 viatges, 
caducitat d’1 any i permet 
transbordaments
Substitueix la T10 però és 
unipersonal

T-Dia: viatges il·limitats 
durant 24 hores, permet 
transbordaments

T-10 Jubilats i T-10 
Estudiants TransGran: 10 
viatges, caducitat d’1 any, 
sense transbordament

TÍTOLS MULTIPERSONALS

T-Grup: 70 viatges i 
caducitat de 30 dies, 
permet transbordaments

T-Familiar: 8 viatges, 
caducitat de 30 dies i 
permet transbordaments
Substitueix la T10

S1, S2, S3 i S4: 10 viatges, 
caducitat d’1 any, sense 
transbordament

TÍTOLS PERSONALITZATS

T-Usual: viatges il·limitats 
en 30 dies consecutius, 
permet transbordaments
Substitueix la T-Mes

T-Jove: per a menors de 
25, viatges il·limitats en 90 
dies consecutius, permet 
transbordaments

T-16: per a menors de 16 
anys, és gratuïta i permet 
la mobilitat dins la zona de 
referència, en el cas de les 
Franqueses, la zona 1D que 
també inclou els municipis 
de Caldes de Montbui, 

Canovelles, Cardedeu, Granollers, Lliçà d’Amunt, Lliçà 
d’Avall, Llinars del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni 
de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Sentmenat i 
Vilanova del Vallès.

TÍTOLS ESPECIALS
T-Verda  (a tramitar a l’AMTU www.amtu.cat) 
T-Usual amb bonificació atur, FM/FN general o especial.
LF 100 Jubilats TransGran: gratuïta i vàlida per a jubilats 
i pensionistes empadronats a les Franqueses, Granollers, 
Canovelles i la Roca del Vallès.

Els títols de transport de 2019 es poden bescanviar fins 
el 29 de febrer. Per a més informació sobre els títols i 
les tarifes podeu entrar a www.atm.cat pels títols amb 
transbordament i a www.transgran.cat 
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Aprovació definitiva del pla parcial del 
sector R
Aquest sector és el darrer per desenvolupar dins el Pla General 
d'Ordenació Urbana de les Franqueses

La Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona ha donat llum verda al pla parcial 
del sector R, que tanca definitivament 
el desenvolupament del Pla General 

d'Ordenació Urbana del municipi. 

El sector R té un total 39.180,10 m2 i està situat 
entre l'avinguda de la Sagrera, el carrer Joan 
Maragall i els terrenys agrícoles propers a la 
carretera de Cànoves. El sector inclou i manté la 
masia de Can Garriga. 

Segons el pla parcial aquest sector es dividirà 
en 19.511 m2 de sostre residencial que inclourà 
11.995,11 m2 de zona residencial lliure (16 
habitatges unifamiliars aillats, 24 habitatges 
adossats i 92 habitatges en edificis plurifamiliars), 
6.639 m2 per habitatges de protecció oficial (68 
pisos). També contempla 13.721 m2 de zones 
verdes i 7.800 m2 d'equipaments, en els quals s'hi 
construirà el nou pavelló poliesportiu.

El següents tràmits a aprovar per iniciar el 
desenvolupament del sector R són el projecte 
de reparcel·lació, que afecta a 20 propietaris 
entre els que hi ha l'Ajuntament, i el projecte 
d'urbanització on es detalli el traçat dels carrers 
i tots els serveis. Plànol del sector R amb els límits i els habitatges projectats

El Servei d'Atenció a la Ciutadania 
(SAC) modifica els horaris de 
cara al 2020. A partir del dia 2 de 

gener, el servei tancarà els dijous a 
la tarda però els dimarts farà horari 
ininterromput de les 8.30 a les 18.30 h. 
Amb aquest canvi els horaris queden de 
la següent manera:

Dilluns obert de 8.30 a 14 h.

Dimarts obert de 8.30 a 18.30 h.

Dimecres obert de 8.30 a 14 h.

Dijous obert de 8.30 a 14 h.

Divendres obert de 8.30 a 14 h.

El SAC de l'Ajuntament canvia d'horaris a partir del dia 2 de gener
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El 14 de gener torna El regidor al teu costat

Durant el darrer trimestre del 2016, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, va posar en marxa el projecte "El regidor 
al teu costat", un projecte liderat per l'àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, que té com a objectiu crear una nova 
via de contacte entre la ciutadania i l’Ajuntament.

Amb aquesta iniciativa, els veïns i veïnes de les Franqueses tenen a la seva disposició un moment i un espai de trobada 
on el regidor escoltarà de primera mà les seves idees, propostes, problemes i/o inquietuds.
Les visites del regidor a cadascun dels nuclis de població es realitzaran un cop al mes als següents espais:

Teatre i formació per commemorar el Dia Europeu de la Mediació 

La participació és l’essència per treballar, a través de les 
arts escèniques, temes quotidians i de convivència en la 
programació dissenyada per commemorar el Dia Europeu 

de la Mediació, el 21 de gener. El 23 de gener, a les 18.30 h, a 
Bellavista Activa (carrer Rosselló núm. 39), mitjançant el taller 
de teatre social, totes les persones interessades podran, a partir 
del joc i l’expressió dramàtica, tractar diferents aspectes de la 
realitat veïnal d’una manera lúdica, creativa i dinàmica, amb la 
finalitat de reflexionar sobre aquesta realitat i transformar-la. 

Aquesta no és la única activitat organitzada pel Servei 
d’Assessorament i Mediació, i és que el mateix dia 21 s’ha 
programat una formació sobre com gestionar els impagaments 
de quotes comunitàries, com es pot exigir el deute, el 
procediment de mediació i com formular una reclamació 
judicial, entre d’altres. La formació tindrà lloc a Bellavista Activa 
(carrer Rosselló núm. 39), a les 18.30 h. Ambdues accions van 
encaminades a promoure i divulgar la mediació i el foment de la 
bona convivència al municipi. 

El Dia Europeu de la Mediació se celebra coincidint amb 
l’aprovació del primer text legislatiu de mediació europeu. El 21 
de gener es celebra que ja fa vint anys que es va començar a 
parlar i a actuar en termes de mediació des dels Ajuntaments, 
gestionant conflictes per a millorar la convivència als municipis.

La mediació és un sistema de gestió de conflictes que es 
basa en la voluntat de les persones que hi participen, el 
diàleg, el respecte, la confiança i la responsabilitat. A partir 
de la moderació, la negociació, la conciliació i l'arbitri, la 
mediació permet progressar cap a una societat més madura i 
cohesionada.

Les activitats organitzades des del Servei d’Assessorament i 
Mediació de l’Ajuntament són gratuïtes i obertes a tothom que 
vulgui assistir-hi. Si voleu més informació podeu contactar per 
correu electrònic a participacio@lesfranqueses.cat, a través 
del telèfon 938 616 221, presencialment al carrer Rosselló 
número 39.
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8 0 È  A N I V E R S A R I
D E L  B O M B A R D E I G  D E  L E S
F R A N Q U E S E S  D E L  VA L L È S

La programació per commemorar el 81è 
aniversari del bombardeig inclou una 
visita al Memorial del camp de Rivesaltes
El programa s’anirà ampliant al llarg de tot l’any amb diferents 
activitats

El 24 de gener farà 81 anys del bombardeig de les 
Franqueses en què van  morir 3 persones. Aquell 
mateix cap de setmana es faran diferents activitats per 
commemorar aquesta data. El divendres, 24 de gener, a 

les 12 hores, es farà l’acte institucional de commemoració a la 
plaça de l’Ajuntament. El dissabte, 25 de gener, tindrà lloc una 
excursió al Memorial del camp de Rivesaltes. Serà una visita 
guiada per conèixer aquest camp d’internament, situat a la 
Catalunya Nord. La informació per inscriure’s a aquesta sortida 
es donarà a conèixer al llarg del mes de gener al web www.
lesfranqueses.cat i les xarxes socials oficials de l’Ajuntament 
de les Franqueses. I el cap de setmana de commemoració 
del bombardeig acabarà amb l’espectacle Paisatge viscut, un 
repàs a la història de les memòries de Maria Aurèlia Capmany, 
des de l’ocupació franquista de Barcelona al gener de 1939 fins 
a principis dels anys 90. L’espectacle, amb la interpretació de 
les actrius Àurea Márquez i Anna Güell es farà el diumenge 26 
de gener, a les 19 hores, al Teatre Auditori de Bellavista. Aquests són els actes dels dies que coincideixen amb 

l’aniversari del bombardeig, però la programació s’anirà 
desgranant al llarg de l’any amb activitats amb els centres 
educatius del municipi, exposicions, noves visites al refugi 
de Can Sorgues... D’aquesta manera, l’Ajuntament de les 
Franqueses vol que aquestes activitats formin part d’una 
proposta viva i en moviment constant que vagi en paral·lel 
amb la recerca que s’està portant a terme des del consistori. 

I és que els treballs de recuperació de memòria històrica 
no s’aturen a les Franqueses. L’any passat es van estrenar 
dos documentals relacionats amb l’època de la Guerra Civil, 
però la intenció és continuar amb el treball de recerca, un 
treball que ha d’avançar i recollir informació i testimonis de 
diferents èpoques fins a l’actualitat (franquisme, transició, 
democràcia...). Des del consistori es treballa en aquesta 
línia amb diferents projectes que s’aniran donant a conèixer 
en els propers mesos. La intenció és que tota la informació 
que es generi estigui dipositada a l’Arxiu Municipal amb 
l’objectiu de reconstruir la història de les Franqueses i 
posar-la a disposició de la ciutadania. 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Les Franqueses posa llum a una part de 
la història oblidada i silenciada

El 6 de desembre s’han complert 40 anys de l’accident 
de ferrocarril de les Franqueses en què van morir 22 
persones i més de 50 van resultat ferides. I aquest 
mateix dia, a l’hora aproximada del sinistre, cap a les 

quarts de deu del matí, s’ha fet un acte de commemoració, 
al carrer de Pau Casals, just al punt on va passar l’accident. 
L’Ajuntament ha organitzat aquest acte amb tres objectius ben 
clars i diferenciats: homenatjar les víctimes i agrair la feina de 
totes les persones que van participar en les tasques de rescat, 
recuperar part de la memòria del municipi, i també reivindicar 
el desdoblament de la línia R3, una demanada històrica.

A l’acte han assistit víctimes i familiars, com els alumnes de 
l’Institut Milà i Fontanals de Barcelona que aquell dia viatjaven 
al tren; els alcaldes del moment de les Franqueses, Ricard 
València, i de Granollers, Rafel Ballús; representants dels 
centres sanitaris que van atendre les víctimes; professionals 
que van treballar en les tasques de rescat i persones de les 
empreses properes al sinistre, que van ser les primeres 
a arribar al lloc dels fets. A més, hi ha hagut una gran 
representació dels alcaldes i alcaldesses del tram entre 
Montcada i Vic, el tram des d’on es reclama el desdoblament. 
“Junts farem més força per millorar un punt estratègic 
per comunicar comarques amb la ciutat de Barcelona. No 
pot ser que 40 anys després no haguem fet més curts els 
trajectes en els temps de durada, que qualsevol inclemència 
meteorològica o l’estat de la via continuïn provocant retards. 
En definitiva, no pot ser que 40 anys més tard continuem 
sense materialitzar les inversions necessàries per millorar 
un dels punts estratègics del país”, ha dit l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, durant l’acte. “I és que des 
del món local, des d’administracions més properes, també 

hem de lluitar per la qualitat de les infraestructures que 
passen pel nostre territori. Jo els demano avui als alcaldes 
i alcaldesses presents que treballem conjuntament, que des 
del municipalisme, tots junts també tenim força”, ha afegit 
Colomé.

L’alcalde de les Franqueses també ha fet menció a la feina de 
recuperació de memòria històrica que està portant a terme 
l’Ajuntament. “Aquest acte d’avui també és memòria històrica. 
I és que els fets importants, siguin positius o més tràgics com 
aquest que recordem avui, han de tenir un lloc a la nostra 
memòria. A la nostra memòria col·lectiva com a poble. Les 
Franqueses és un municipi amb cinc pobles i en cadascun 
d’ells té el seu passat. Nosaltres, des de les administracions, 
tenim la responsabilitat de vetllar per preservar tota la nostra 
història. Perquè un poble que no té passat, no pot tenir futur”, 
ha dit Colomé.

A l’acte també hi ha assistit el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet, que ha destacat la importància 
d’un acte com aquest 40 anys després de l’accident. 

En el carrer Pau Casals, darrera de la plaça de l’Escorxador, 
s'ha instal·lat una placa commemorativa amb el gravat 
següent: “En memòria de les víctimes de l’accident ferroviari 
que va tenir lloc en aquest punt el 6 de desembre de 1979. 
Les Franqueses del Vallès, desembre de 2019”. I és just en 
aquesta placa on es va fer una ofrena floral al final de l’acte.

La commemoració va comptar amb l’acompanyament musical 
de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany, que va 
interpretar tres temes.

Ramon Ferrandis i Miquel Riera donen més de 100 fotografies a l’Arxiu Municipal

El fotoperiodista Ramon Ferrandis i el periodista Miquel Riera 
van cobrir l'accident ferroviari del 6 de desembre de 1979. Ara, 
totes aquelles imatges que van captar a les Franqueses estan 

dipositades a l'Arxiu Municipal. Coincidint amb el 40è aniversari del 
succés, tots dos han decidit fer aquesta donació. Ramon Ferrandis 
va fer les fotografies per La Veu de la Garriga i ha dipositat un total 
de 66 imatges; Miquel Riera treballava pel Punt Diari i n'ha dipositat 
50. Durant l'acte de donació, tots dos han destacat la duresa de 
l'accident, tot i que han elogiat la col·laboració ciutadana que hi 
va haver en aquell moment. Ferrandis i Riera han incidit amb la 
diferència del tractament informatiu de l'època, respecte al que es 
faria actualment. 

Per la seva banda, l'alcalde, Francesc Colomé, ha destacat la 
importància de continuar recuperant la memòria història mitjançant 
accions com l'acte de commemoració de l'accident ferroviari. 

L'arxivera municipal, Maria Guàrdia, ha agraït la donació dels dos 
professionals. "Gràcies a donacions com les que fan avui els arxius 
podem dur a terme una de les nostres principals tasques, que no és 
altra que conservar viva la memòria col·lectiva", ha afirmat Guàrdia.
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[ les Franqueses en imatges 
Commemoració dels 40 anys de l'accident ferroviari
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L’Associació Mirall organitza el Teatre 
Social Feminista

El projecte pretén plasmar artísticament les reflexions 
sobre el què significa ser dona i la lluita per la igualtat, 
i formarà part del programa del 8M que s’organitza, per 
primera vegada, des de l’àrea de Feminisme i Igualtat 

de l’Ajuntament.

Durant el desembre s'ha realitzat la primera trobada per 
crear entre les diferents persones interessades una petita 
obra de teatre amb perspectiva de gènere, acompanyades per 
dues professionals, Letícia Sauter i María Jose Ribadeneirea, 
psicòloga especialitzada en psicodrama, psicoterapeuta i 
formadora. 

El Teatre Social Feminista és una proposta que pretén generar 
un espai de creació col·lectiva on plasmar artísticament les 
reflexions sobre el què significa ser dona i la lluita per la 
igualtat. 

L’Associació Mirall ha impulsat aquest projecte gratuït 
encaminat al 8 de març, Dia Internacional de la Dona, per 
promoure la reflexió i el camí cap a una societat sense 
subordinació de gènere, i formarà part del programa 
institucional del 8M, un programa ple d’activitats, tallers i 
xerrades per fomentar l’esperit crític i la conscienciació sobre 
l’equitat, que durant les properes setmanes es farà públic. 

Per a l’obra no es requereix tenir experiència amb les arts 
escèniques, doncs la representació serà el resultat de la 
diversitat d’idees i opinions de les persones participants. 
Durant la primera trobada es decidirà el tema a treballar i al 
llarg de les tres sessions següents es realitzaran els diferents 
assajos per cloure amb la representació final el dia 7 de març 
de 2020. 

Si voleu més informació i/o realitzar les inscripcions podeu 
enviar un correu electrònic a associació.mirall@gmail.com 

El veí de Bellavista Victoriano Cermeño és ja un avi 
centenari de les Franqueses. Cermeño va nèixer a 
Palència, el 2 de desembre del 1919, en una zona rural. 

Va començar treballant al camp i al temps es va traslladar a 
la ciutat a treballar al sector siderometal·lúrgic. Ara fa uns 
30 anys que el fill Javier va començar a viure a Bellavista i 
en Victoriano i la seva dona també s'hi van instal·lar. 
El dia de la celebració ha dedicat una estona a rebre el 
reconeixement de l'ajuntament en forma de façana i de 
ram de flors.

Victoriano Cermeño de Bellavista 
compleix 100 anys
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[ les Franqueses en imatges 
7a Festa de la Infància
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[ actualitat ][ les Franqueses en imatges 
24a Fira Mercat de Nadal i 15a Fira d'Entitats



13

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

L'OnCodines farà parada a les Franqueses
L'organització fa una crida per sumar voluntaris i participants

Ja és oficial que l'aturada per dinar de l'Oncodines Trail 
es farà a les Franqueses. Els organitzadors estan 
acabant de tancar tots els trams dels dos recorreguts 
previstos. En la presentació al municipi han avançat 

que l'objectiu és superar els 100 equips i comptar amb 250 
voluntaris als diferents municipis per on passa. De moment, 
ja hi ha 49 equips inscrits, el que suposa uns 8.000 euros 
de recaptació, i uns 100 voluntaris. Hi haurà 8 etapes pels 
equips que caminen i 9 pels que corren i tots coincidiran a les 
Franqueses, punt mig del recorregut. Tal i com ha comentat la 
regidors d'Esports, Montse Vila, "les Franqueses sempre ha 
destacat per l'aposta per l'esport i per l'esperit solidari dels 
seus veïns i veïnes amb projectes consolidats com els "10km 
de les Franqueses", la feina a diversos països de l'Àfrica de 
l'AE Ramassà o el programa de beques de diversos equips de 
futbol del municipi, entre d'altres".

Els organitzadors no parlen de cursa, parlen de repte, ja que 
l'objectiu és recaptar fons per al suport a malalts i famílies 
de malalts de càncer. Per això, tots els diners recollits van a 
parar directament a la Fundació Oncovallès. Jordi Franquesa, 
codirector de l'OnCodines, ha destacat que "no hi ha podi 
perquè tothom guanya" i que l'important és participar i ajudar 
en la lluita contra aquesta malaltia. Recordem que cada 
equip, a banda dels 40 euros d'inscripció per participant, ha 
d'aconseguir un mínim de 600 euros com a donatiu. La pàgina 
web de l'OnCodines publicita tots els equips i permet fer-
ne donatius. Per Oncovallès, aquesta iniciativa ha estat una 
nova oportunitat per continuar amb la feina que fan des de 
Granollers i que s'havia vist afectada greument per la crisi. 
Pere Cladellas, president de la Fundació Oncovallès ha parlat 
dels nous projectes com la col·laboració amb el Club de Tir 
amb Arc les Franqueses i la col·laboració amb les àrees 
d'esports de diversos ajuntaments de la comarca.

Al gener, nova edició del Cros

La cursa neix com a homenatge a la Glòria, membre del grup 
de corredors de Sant Feliu de Codines, que fa uns mesos va 
perdre la lluita contra el càncer. L'OnCodines Trail és una 
història d'amor trista. Farem per la Glòria el que no hem pogut 
fer abans" ha comentat Lluís Vilalta, codirector. Per això, 
encara que no es pugui participar en la cursa, també es pot 
col·laborar adquirint els braçalets que trobareu al Complex 
Esportiu Municipal i a l'Ajuntament de les Franqueses.

Tot i que els trams encara no s'han publicat, els organitzadors 
han avançat el recorregut: la sortida serà a les 8 del matí des 
de Sant Feliu de Codines i enfilarà cap a Sant Miquel del Fai, 
els Cingles de Bertí, el Puig Ciró, Puiggraciós, a la Garriga les 
rutes caminant i corrent i de camí cap a les Franqueses, els 
primers passaran pel Parc del Falgar i els segons, pel turó de 
les Mentides. A les Franqueses es farà la parada per dinar a la 
plaça de l'Ajuntament, en acabar, els participants continuaran 
cap a Granollers, Canovelles, cap al pou de glaça de l'Ametlla, 
Can Plantada a Santa Eulàlia, castell de Montbui i final a Sant 
Feliu de Codines. 72 km pels corredors i 55 pels caminaires, 
en total.

La primera edició de l'OnCodines Trail serà el dia 21 de març. 
Podeu fer les incripcions com a equip o voluntaris, o cercar 
més informació al web www.oncodinestrail.cat

La 25a edició del Cros Popular i la 28a del Cros Escolar ja 
tenen data, el proper dissabte, 11 de gener, a les 10 h i les 
10.30 h, al Parc de la Verneda, els corredors de les diferents 

categories tenen cita per competir en aquesta trobada anual de les 
Franqueses.

Un cop més, els recorreguts s’estenen per la zona dels carrers de la 
penya i de la Ribera del Congost de Corró d’Avall, i estan adaptats a 
les diferents edats i categories dels participants. A més la cursa és 
puntuable de la Lliga Comarcal de Cros i enguany, hi ha xocolatada 
per tothom. 

Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar el mateix dia, 
fins a 15 minuts abans de l’inici de cada cursa. Més informació a 
www.lesfranqueses.cat
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Espectacles Infantils i Familiars, Humor&Co i concerts
[ espectacles ]

Comèdia tràgica

Ds. 11 de gener
21 h Teatre Auditori de 
Bellavista

Durada: 135 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 16 
anys

LA GUERRA DE TROIA NO ES FARÀ. Quatre per Quatre de 
Granollers  En el seu retorn a Troia, després d'una guerra 
menor, Héctor rep dues notícies: la seva dona espera 
un fill i el seu germà Paris ha raptat la reina d'Esparta, 
Hel·lena. És l'espurna que provoca la guerra de Troia en 
el clàssic d'Homer. Giraudoux ens presenta "La guerra 
de Troia no es farà" com a preludi a la Ilíada, fen volar la 
imaginació, transportant l'obra a l'actualitat amb comicitat 
i reflexió. 

Autor: Jean Giraudoux - Direcció: Dusan Tomic 

Titelles, ombres, 
projeccions i música 
en viu

Ds. 18 de gener
18 h Casal Cultural de 
Corró d'Avall

Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 
5 anys

ELS VIATGES D'EN FILALICI. El dit al nas. Al fons d'un pou 
s'amaga la porta cap un altre món: l'univers màgic de les 
lletres de l'Oceà Atlàntic, un indret on tot és possible. En filalici 
descobreix l'entrada cap a aquest món i comença un viatge entre 
la realitat i la imaginació. 

Direcció: Ivo G. Suñé - Interpretació: Ivo G. Suñé, Carlos 
Gallardo i Nelo Sebastián - Música: Agnés Monferrer

En commemoració del 
bombardeig de 1939

Dg. 26 de gener
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 60 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros
Recomanat a partir de 12 anys

PAISATGE VISCUT. Q-Arts 
Teatre. Aquest espectacle 

ens mostra, de la mà de dos grans actrius, el testimoni 
i el compromís de Maria Aurèlia Capmany d'actuar 
contra l'oblit de la societat catalana dvant el passat 
més immediat i ho fa des de la mirada lúcida i brillant 
de les seves memòries, de de l'ocupació franqueista de 
Barcelona al gener del 1939 fins a principis dels anys 90.

Dramatúrgia i direcció: Lurdes Barba - Actrius: Àurea 
Márquez i Anna Güell

Concert familiar

Ds. 1 de febrer
18 h Teatre Auditori
de Bellavista
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 6 anys

LA BONA VIDA. 
2princesesbarbudes. 8.000 anys abans de Crist. Uns nous 
constum comencen a estendre'es per tot el món. Tot? 
No, tot no! Hi ha una petita comunitat que es resisteix al 
progrés  del neolític i defensa la bona vida del paleolític. Les 
2princesesbarbudes es posen dins la pell dels primers humans 
per explicar-nos la seva vida i els costums. Cançons pop plenes 
d'humor tocades amb instruments petits i de joguina. Us 
quedareu de pedra!

Creació i arranjaments: 2princesesbarbudes - Música: H. 
Casas, M. Marcé, M. Poch i T. Vilaprinyó
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Espectacles Infantils i Familiars, Humor&Co i concerts[ espectacles ]
Comèdia

Ds. 1 de febrer
21 h Casal Cultural 
de Corró d'Avall
Durada: 90 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir 
de 12 anys

EL CRÈDIT. Grup de Teatre Naltrus de Santa Coloma de 
Queralt. L'Antoni necessita desesperadament diners. Per això 
va al ban, però li manquen avals i garanties i la resposta és 
no. Malgrat tot, no es rendeix i fa servir tota la seva creativitat 
i "dots de persuasió"per convèncer el director de l'entitat que 
li concedeixi...el crèdit. Un text ple d'humor, bons diàlegs i 
rèpliques efectives.

Autor: Jordi Galceran - Direcció: Rosa Almenara

Músical

Ds. 8 de febrer
21 h Teatre Auditori de 
Bellavista
Durada: 85 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 10 
anys

BRUNA. Gatu d'Ullastrell. L'obra trasllada l'espectador a 
dues èpoques diferents, s'endinsa en les realitats dels infants 
en el pas del temps, com aquests es relacionen, juguen i 
aprenen i, posa sobre la taula una història familiar, que en 
forma de tabú afecta a tres generacions.

Autoria i direcció: Mateu Peraniquel i Mar Puig

Danses del món, teatre i titelles

Ds. 15 de febrer
18 h Casal cultural de Corró d'Avall 
Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 3 anys

MARINA I EL SOMNI DE VOLAR. 
NS Danza. Un personatge fantàstic 

i màgic portarà a una noia que està angoixada per la seva 
situació familiar i personal a tots aquells llocs on la seva 
imaginació desitja. Una històira meravellosa que narra el 
valor que hem de tenir tots davant d'una situació nova i de 
canvi per superar les pors personals.

Idea original, direcció, coreografia i actriu: Núria Serra 
Ballarina: Carlota Cuenca

Comèdia

Ds. 29 de febrer
21 h Teatre Auditori de 
Bellavista 
Durada: 135 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 8 anys

L'INSPECTOR. Pierrot Teatre de Centelles. En una remota 
província de Rússia, confonen un jove aristròcrata inactiu 
amb un inspector general del tsar, en una missió secreta. Les 
autoritats locals intenten amagar la gestió catastròfica de 
la seva ciutat i corrompre a aquest desconegut per atraure 
els seu favor. Entre realisme i fantasia, Gògol escriu aquesta 
saborosa farsa, on els personatges es dibuixen en un remolí 
de petiteses, corrupció i estupidesa.

Autor: Nikolai Gògol - Direcció: Montse Albàs

Teatre, titelles, gegants, bestiari i 
màscares

Ds. 7 de març
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 6 anys

LA PETITA CAPMANY. TanakaTeatre. 
La Maria Aurèlia no entén la feina del seu pare. Aviat 
descobrirà que el món que coneix està en perill. Acompanyada 
d'en Patufet entrarà a un univers on personatges del folklore 
català i ajudaran. Un viatge tendre i divertit a travé de les 
tradicions populars.

Direcció: Adrià aubert - Autoria i interpretació: Ariadna 
Matas i Elsa Lluch - Música: Lluís Cartes

Comèdia

Ds. 14 de març
21 h Teatre Auditori de 
Bellavista
Durada: 100 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 12 
anys

FUM FUM FUM. Triangle Teatre de Cornellà de Llobregat. 
Una família es reuneix per celebrar un Nadal ben tradicional. 
Enmig de la trobada, afloraran les infelicitats i les frustra-
cions de les diferents parelles, justament els dies en què la 
joia, la pau i l'amor han de regnar per decret segons marca el 
calendari. Una reflexió en clau d'humor sobre les parelles.

Autor: Jordi Sánchez - Direcció: Teresa Cortina
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Circ i teatre

Ds. 21 de març
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Per a tots el públics

ALQUIMIA. El negro i el flaco. 
Després d'anys d'investigació en 
el món de l'espectacle, aquest 
muntatge es pot definir com 

l'alquímia entre el teatre i el circ. Dos clowns barregen 
diversos elements per crear moments sorprenents, hi tenen 
cabuda bombolles de sabó, elements màgics, malabarismes 
inesperats amb objectes insòlits i situacions sorprenents.

Creació, direcció i interpretació: Gerardo Casali i Rafa 
Espada.

Màgia i ombres xineses

Ds. 28 de març
18 h Teatre Auditori de 
Bellavista
Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 4 anys

MÀGIA ECO-LÒGICA. Mag 
Èdgar. Un espectacle amb 

dos objectius: il·lusionar i consciènciar sobre el futur del 
planeta. Pa4ra del canvi climàtic, del maltractament animal, 
del reciclatge, de l'impacte del plàstic i d'altres tòxics...i ho 
fa màgicament, amb una delicada posada en escena. Si les 
coses no ens agraden, canviem-les.

Direcció:Mag Èdgar - Il·lusionista: Èdgar Mauri - Actors: 
Jordi Zamora i Pep Masnou

Comèdia

Ds. 28 de març
21 h Casal Cultural de 
Corró d'Avall Durada: 
95 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros
Per a tots els públics

DESCALÇOS EN EL 
PARC. El Centru de 
Canet de Mar. Aquesta 

comèdia romàntica tracta amb ironia subtil els 
primers dies de convivència d'una parella de 
recent casats on es fa evident el contratst de les 
seves personalitats. Un gran èxit de Broadway.

Autor: Neil Simon - Direcció: Quim Dotras

Acte de cloenda de la 14a Mostra d'Arts 
Escèniques Festival dels Amateurs

Ds. 18 d'abril
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 70 minuts
Preu: 8 i 6* euros
Recomanat a partir de 12anys

LES DONES SÀVIES. 1672, França. Moliére i la companyia del Rei estrenen 
una comèdia de costums amb un embolic familiar on s'hi recull l'afany de 
saber de les dones i es posa en evidència un poeta de l'època, mediocre 
i cregut. 2016, Catalunya. Moliére i només dos actors estenen la mateixa 
comèdia de costums amb un embolic familiar on, amb un joc interpretatiu 
que trenca les convencions, s'hi recull la burla dels pedants d'avui en dia.

Dramatúrgia: Lluís Hansen i Ricard Farré - Escenografia: Enric Romaní  
Interpretació: Ricard Farré i Enric Cambray

Venda d'entrades (*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys)
Anticipada, a partir del 7 de gener, a les taquilles del Teatre Auditori de Bellavista, 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

Espectacles Infantils i familiars / 14a Mostra d'Arts Escèniques 
Festival dels Amateurs / 81è Aniversari del Bombardeig del 1939
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1 dimecres
Missa Solemne d’Any Nou
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida
................................................................................

3 divendres 
Xocolatada i taller de fanalets
Centre Social i Cultural de Bellavista
16 h Taller de fanalets
18 h Xocolatada
Org. Associació de Veïns de Bellavista
Col·labora bar del Centre Social i Cultural de 
Bellavista

Porta la carta al Patge Reial
Plaça de l’Espolsada
17 h Taller de fanalets i tallers infantils
17.30 h Benvinguda al patge reial
18 h Espectacle infantil i xocolatada
19 h Fi de festa 
Org. LF Comerç amb la col·lab. Artidolç i La 
Maleta 

CAVALCADA DE REIS

CORRÓ D'AMUNT
Ds. 4 de gener
17 h Taller de fanalets
17.30 h Actuació de Marc Oriol
19 h Recepció i lliurament de cartes als patges 
reials
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de Corró 
d'Amunt

BELLAVISTA
Dg. 5 de gener 
17 h Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient 
al parc del Mirador en helicòpter
17.30 h Recorregut pels carrers de Bellavista que 
finalitza al Centre Cultural de Bellavista
19 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 
Majestats els Reis d’Orient
19.30 h Xocolatada 
Org. Associació de Veïns de Bellavista

CORRÓ D’AVALL
Dg. 5 de gener 
A la Plaça de l’Ajuntament
12 h i 16 h Taller de fanalets
16.15 h Xocolatada
16.15 h Actuació d’un grup d’animació
17.20 h Arribada de Ses Majestats els Reis 
d’Orient a la plaça Joan Sanpera en helicòpter
18.35 h Inici de la cavalcada
19.25 h Recepció i lliurament de cartes a 

Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça de 
l’Espolsada
Amb la col·lab. AMPA Escola Camins,  Associació 
Cívica i Cultural de Corró d’Avall, Associació 
Esportiva Handbol les Franqueses, Associació 
Growing, Centre Municipal de Joves de Corró 
d’Avall, Centre de Modelisme, Clàssic Car les 
Franqueses, Comissió de Festa Major de Corró 
d’Avall, Grup de Diables Els Encendraires,  Club 
de Bàsquet les Franqueses

LLERONA
Dg. 5 de gener 
17 h Taller de fanalets al Casal de Llerona
18.25 h Els reis recorreran el carrer Catalunya 
i seguidament aniran cap a la plaça de Santa 
Margarida
18.30 h Sortida des del Casal de Llerona amb 
els fanalets a ritme de batucada. Les famílies 
aniran a rebre a Ses Majestats els Reis Mags de 
l’Orient a la plaça de Santa Margarida. Després 
es retornarà caminant cap al Casal de Llerona
19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 
Majestats els Reis d’Orient
Org. Festes Laurona

6 dilluns 
Missa Solemne de l’Epifania del Senyor
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida
................................................................................

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

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

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

Espais de lectura. Comentari i tertúlia del llibre 
‘Una noche con Sabrina Love’ de Pedro Mairal, a 
càrrec de la professora Francisca Alonso 
18 h Biblioteca Municipal del CCB
Org. Biblioteca Municipal
................................................................................

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

11 dissabte
25è Cros Popular
10 h Parc del Falgar i la Verneda
28è Cros Escolar
10.30 h Parc del Falgar i la Verneda
Gratuït i obsequis per a tots els participants
Org. PME
................................................................................

12 diumenge
Coral Xeremella
13 h A la Nau de Can Ganduxer
La coral Xeremella prepara el concert de Reis 
amb algunes nadales que estrenaran aquest 
mateix dia
Org. La Cívica

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

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

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

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

[ agenda ]
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" Aigua al gener, 
emprenya a l’oliver"

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

18 dissabte
Excursió Ermita de Sant Hilari, Cardedeu
9-17 h Sortida des del Centre Cultural de 
Bellavista i el Centre Cultural de Can Ganduxer
Vine a gaudir d’una activitat lúdica en un espai 
natural. Inscripció oberta. 5 euros inscrits / 7 
euros no inscrits. Més informació al 938 405 781
Org. Centre Municipal de Joves

Excursió Parc del Laberint d’Horta, Barcelona
9-17 h Sortida des del Centre Cultural de 
Bellavista i el Centre Cultural de Can Ganduxer
Vine a gaudir d’una activitat lúdica en un espai 
natural. Inscripció oberta. 5 euros inscrits / 7 
euros no inscrits Més informació al 938 405 781
Org. Casals Infantils Municipals
................................................................................

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

Festa de Sant Antoni
11.30 h Església de Santa Maria de Llerona
Gran passada i benedicció  de la maquinària 
dels pagesos de Llerona. També dels animals i 
mascotes
Més informació a www.esglesiallerona.cat
Org. Parròquia de Santa Maria de Llerona

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

23 dijous
Fem un atrapa somnis 
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones 
embarassades
Inscripcions a lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com
Org. ENEI

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

24 divendres
Commemoració del 81è aniverari del 
bombardeig de les Franqueses
12 h Plaça de l'Ajuntament

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

25 dissabte
Sortida al Memorial del camp de Rivesaltes
Més informació a www.lesfranqueses.cat

Contes que sonen bé
12 h Llibreria L’Espolsada
Dirigit a infants de 0 a 3 anys
Org. Llibreria L’Espolsada

Concert inaugural de la Mitja Marató 
Granollers – Les Franqueses – La Garriga
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
A càrrec d’Amics de la Unió de Granollers, EMM 
Claudi Arimany de les Franqueses i EMM Josep 
Aymerich de la Garriga
Org. Mitja Marató, PMC i EMM Claudi Arimany
................................................................................

26 diumenge
Sortida de natura. Salt de la minyona
8 h Plaça de Can Ganduxer
Org. La Cívica 

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

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

27 dilluns
Consell del Poble de Corró d’Amunt
20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

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

28 dimarts
Espai Zero. Taller de cuina
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
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[ agenda ]

L'agenda queda 
subjecta a possibles 
canvis d'última hora.
Podeu consultar el 
web municipal

www.lesfranqueses.cat

30 dijous
Hora del conte. ‘Coet Invisible’,  a càrrec de 
Sherezade Bardají
17.30 h Biblioteca Municipal CCB
Cal inscripció prèvia a la biblioteca 
Org. Biblioteca Municipal

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

Ple Municipal
20 h Sala Plens Ajuntament
................................................................................

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

ACTIVITATS I 
CURSOS

HORARI EXTRAORDINARI SALA D’ESTUDI DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Del 7 al 31 de gener
Matins: dm, dc, ds i dg, de 10 a 13.45 h 
Tardes: de dl a dg, de 16 a 21.45 h
*El 9 de gener, la Sala d’Estudi romandrà tancada
Els diumenges, els festius i els dissabtes a la 
tarda, l’entrada serà per la cafeteria del Centre 
Cultural de Bellavista (carrer Navarra)

CURS DE SARDANES
Activitat gratuïta de tres nivells: principiants, 
manteniment i repartiment
Dv, 10, 17, 24 i 31 de gener, de 17.15 a 18.30 h 
Centre Cultural de Bellavista
Sardanes per a Jubilats
Dm, 7, 14, 21 i 28 de gener, 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
Org. Sardanistes Franquesins

CENTRE MUNICIPAL DE 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 DE NADAL
Fins el 7 de gener
8 a 9 h Acollida matí
9 a 13 h Matí
13 a 15 h Menjador
15 a 17 h Tarda
Casal de vacances, activitats lúdiques, tallers, 
jocs, excursions...
Preu: 65 euros per infant i 55 euros per al segon 
o més germans. Informació al 938 405 781 
Inscripcions: del 9 al 13 de desembre per als 
infants empadronats al municipi i del 16 al 20 
de desembre per a no empadronats. Es poden 
formalitzar dl, de 10 a 13 h i dl, dc i dv, de 16 a 
18.30 h al Centre Cultural de Bellavista i dj., de 
10 a 13 h i dm, dj i dv, de 16 a 18.30 h al Centre 
Cultural de Can Ganduxer
Org. Casals Infantils Municipals

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
Dm, dj, dv i ds, al Centre Cultural Can Ganduxer
Informació al 938 405 781 (Bellavista) i 938 
404 967 (Corró d’Avall) o a casalsinfantils@
lesfranqueses.cat 
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals

ACTIVITATS ENEI
• Ioga per a embarassades. Dirigit a dones 
que volen viure el seu embaràs d’una manera 
conscient
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts
Dc de 17 a 18.30 h, Centre Cultural de Bellavista

• 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, al Centre Cultural de 
Bellavista
Cal inscripció prèvia. Places limitades
• Biodansa en família. Les famílies participen 
d’aquest aprenentatge, reforçant els vincles 
afectius i facilitant noves formes de relacionar-se 
biodansant
Dv, 24 de gener, de 17.30 a 18.30 h, Centre 
Cultural de Bellavista
• Ioga amb nadons. Un espai on podràs gaudir de 
la pràctica del ioga amb el teu nadó fins a 1 any

Cal inscripció prèvia. Grups reduïts
Dc de 10.15 a 11.30 h, Centre Cultural de 
Bellavista
Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó - Espai Infant

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 de 19 a 20 h i de 20 a 21 h i dj de 19 a 20 h 
• Tai-Txi. Art de la meditació en moviment per 
conèixer el nostre cos
Dl de 20 a 21 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 a info@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Curs Dinamització d’activitats en el lleure 
educatiu infantil i juvenil (Monitor/a de lleure)
Del 3 de febrer al 19 de març, de dl a dv de 9.15 a 
14.15 hores
Can Ribas – Centre de Recursos Agraris 
Preinscripcions a www.peretarres.org/lleure, 
més informació al 938 443 040
Org. Àrea de Dinamització Econòmica
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"Pel gener, generet, minva 
el mar i puja el fred"



22

[ grups polítics ]

Francesc Colomé
President del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)

El passat mes de maig et demanàvem la teva confiança i des del PSC de Les Franqueses t'oferíem el nostre compromís. Aquest 
compromís ens acompanya sempre, és el motor de totes i cadascuna de les nostres accions al govern del consistori.
Amb la creació de la nova regidoria de Feminisme i Igualtat el grup municipal PSC Les Franqueses es compromet amb els veïns 
i les veïnes a què el feminisme i la igualtat es converteixin en els eixos transversals que han de creuar les accions de govern als 
cinc pobles de Les Franqueses. Compromís i Lideratge amb les dones i amb el col·lectiu LGTBIQ+, perquè el PSC Franqueses 
SOM FEMINISME.
Els regidors i les regidores del grup municipal socialista treballem per erradicar la discriminació, la marginació i l'exclusió. Les 
relacions entre les persones s'han de basar en l'equitat, el creixement, l'enriquiment i el respecte. Per això treballem perquè 
les campanyes de rebuig a les violències de gènere, a l'homofòbia, a la transfòbia i a la bifòbia siguin accions reivindicatives 
que vagin més enllà dels dies commemoratius. La reflexió i conscienciació sobre la igualtat han d'estar present els 365 dies de 
l'any.
Amb aquest desig encetem aquest nou any 2020, perquè amb la mirada integral de gènere la societat serà més equitativa, justa 
i solidària.

El 19 de desembre vam estar testimonis de dues maneres de funcionar de la justícia. Per una banda, el Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea (TJUE) va dictaminar que l'exvicepresident de la Generalitat i president d'ERC, Oriol Junqueras, hauria hagut de 
ser reconegut eurodiputat des de la proclamació oficial dels resultats de les eleccions al Parlament Europeu del passat mes de 
maig i gaudir "des d'aquell mateix moment" d'immunitat. Fins al moment, s'han vulnerat els seus drets polítics i fonamentals i 
també directament s'han vulnerat els drets del President Carles Puigdemont i del conseller Toni Comín perquè, igual que Oriol 
Junqueras, van ser elegits eurodiputats el 26 de maig i els seus drets també han estat vulnerats. I per altra banda, el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat el President de la Generalitat, Quim Torra, a un any i mig d'inhabilitació 
per un delicte de desobediència en mantenir la pancarta per la llibertat dels presos i el llaç groc, malgrat l'ordre de la Junta 
Electoral Central (JEC). El President de la Generalitat va desobeir perquè no volia complir una “ordre il·legal”. Però això no ha 
preocupat ni ha fet pensar a la justícia espanyola, que ha decidit actuar amb ànim de revenja, amb esperit de càstig exemplar. 
L’Estat espanyol no pot atenallar ni segrestar la voluntat dels catalans. I contra aquesta estratègia irresponsable i obsessiva 
sempre trobarà davant a Junts per Catalunya/les Franqueses. Donem tot el suport al President Torra, com li donem tot el 
suport al President Puigdemont i a la resta d’exiliats i de presos polítics. Bon any nou ple de justícia i llibertat.

Benvingut 2020! Encetem un nou any de vida i polític i des d’IEC desitgem i treballarem per a que sigui el màxim de plaent per 
tothom. Cadascú ha fet la carta als Reis i de ben segur, ha demanat il·lusions possibles i d’altres, potser, impossibles. Unes 
us hauran arribat embolicades amb papers de colors, dins de capsetes o les haureu trobat amagades rere l’arbre i les altres, 
seran el preciós regal que desitjareu us toqui el cor, si és possible, aquest 2020. Els articles del grups polítics són per parlar de 
política, d’acord. Doncs les quatre ratlles prèvies parlant de Ses Majestats em serveixen per desitjar que l’any vinent no arribin 
en helicòpter. Pel Nadal hem de transmetre valors i no deixar-nos endur pel consumisme que ens bombardeja durant totes les 
festes i que vinguin amb helicòpter és una acte d’aparador pur. Quin valor aporta als nens? Cap! però permet als polítics fer-
se la fotografia que no tindran en altres pobles. Aquest acte d’aparador el repetim dues vegades, una a Corró d’Avall i l’altra 
a Bellavista (una per Junts, l’altre per PSC. I també pels nens!) Quina despesa suposa al consistori? Innecessària! Els Reis 
podrien arribar perfectament en tren i així, políticament parlant, reivindicaríem el desdoblament de la R3 i més freqüència 
horària. I tampoc seria cap bajanada que arribessin en bicicleta, l’ inconvenient és que no tenim carril bici que cada any 
demanem a la carta del reis. Quan parlava de les il·lusions impossible també em referia a deixar un planeta net i sa pels més 
petits. La contaminació de l’aire, la contaminació acústica, els recorreguts que han de seguir els helicòpters per les ciutats 
fan qüestionar cada vegada més aquest mitjà de transport. De veritat que tal despropòsit no se’l qüestiona ningú del nostres 
governant? Estimats Reis de l’Orient us envio el desig del nostre grup per l’any que ve.

Marta Reche
Regidora del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés [PSC-CP]

Imma Ortega
Regidora del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Marta Reche
Regidora del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés [PSC-CP]

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

Grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 9 de diciembre Día Internacional contra la corrupción, con la 
finalidad de prevenir y concienciar a los paises miembros sobre esta tipología delictiva. Y como forma de alertar de los efectos 
nocivos de la corrupción a nivel institucional y económico.
Recientemente, hemos sido testigos de la sentencia del caso de los ERE de Andalucía en la que se han condenado a dos 
expresidentes y a varios exministros de gobiernos socialistas.
Tampoco podemos olvidarnos del caso de la Gürtel, en el que los Tribunales condenaron por primera vez a una formación 
política como partícipe a título lucrativo de un delito de corrupción.
De igual manera, este verano, la Fiscalía también denunció ante la Audiencia Nacional que la familia Pujol había ocultado 
nuevos fondos en Andorra...
La corrupción es una lacra que erosiona gravemente la legitimidad de nuestra democracia, además de aumentar la desconfianza 
hacia el sector público; siendo esta uno de los problemas que más preocupa a los españoles según el último barómetro del CIS.
La lucha contra la corrupción es fundamental para tener unos estándares altos de calidad democrática. La transparencia, el 
acceso a la información pública y la ética e integridad deben ser los ejes fundamentales de toda acción política.

Aparador de Nadal
El govern municipal ha aprofitat la fira de Nadal per fer propaganda institucional sobre unes preteses mesures contra el canvi 
climàtic. Vegem-ne alguns exemples i contrastem-los amb la realitat: 1. Els punts de càrrega per a vehicles elèctrics són d’ús 
intern, com també els tres vehicles. Fan baixar gaire el CO2 produït al municipi tres vehicles elèctrics? Posar-los a disposició 
d’una xarxa pública compartida i aplicar polítiques reals de mobilitat sostenible, podria ser una mesura útil i efectiva per 
reduir el parc de vehicles contaminants. 2. L’ampliació de plaques solars municipals és insuficient. Quantes teulades hi ha a 
les Franqueses? Hem proposat avantatges fiscals per incentivar la instal·lació d’energies renovables. 3. No es pot confondre 
el lleure amb la política ambiental: les rutes verdes no evitaran que els desplaçaments diaris es facin amb cotxe privat. Cal 
construir carrils bici allà on hi ha més mobilitat, i connectar Corró d'Avall i Bellavista amb Granollers. 4. Instal·lar leds en 
l’enllumenat públic està bé, però en quants fanals s'han instal·lat leds? Compensa la contaminació lumínica i la despesa en 
il·luminació dels camps de futbol de Llerona i Corró d'Amunt?
Les mesures contra l’emergència climàtica no són un aparador de Nadal sinó compromisos que cal aplicar.

Grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista [SAL-CUP-
AMUNT]

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès posa aquestes 
pàgines del butlletí 5.1 a disposició dels partits polítics amb 
representació municipal. El Gabinet de Comunicació, Premsa 
i Imatge no es fa responsable de les informacions i opinions  
que s’emeten en aquest espai mensual; així com tampoc 
garanteix que els textos estiguin lliures d’errors gramaticals 
o d’expressió. Tots els articles es publiquen tal com els han 
enviat les forces polítiques i no són subjectes de correcció 
o manipulació, més enllà de les necessitats del disseny del 
butlletí.
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