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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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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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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

E

l
bombardeig
de
les
Franqueses del 39. La
Guerra Civil va deixar la
seva cruel empremta sobre
el Vallès Oriental. El 31 de maig de
1938, Granollers ja pateix l’horror
que suposa un bombardeig sobre
població civil al centre de la ciutat.
Al final de la guerra, però, durant
l’any 1939, diversos municipis de la
comarca com la Garriga, municipi veí,
també es converteixen en objectiu. I
les Franqueses no és una excepció.
El 24 de gener de 1939 és produeix
l’atac que tindrà les conseqüències
més dures sobre la població. Les
bombes deixen tres víctimes mortals
i nombroses destrosses, sobretot a la zona propera a l’estació de Corró d’Avall.
Però les Franqueses també ha estat testimoni d’altres moments tràgics
durant la guerra com ara el combat que hi va haver el 25 de gener sobre el
Camp d’Aviació de Rosanes, i el segon bombardeig, que tal i com vam descobrir
darrerament, va tenir lloc el 26 de gener. És a dir, que el nostre municipi va patir
tres dies especialment negres durant el final del conflicte.
L’any passat, coincidint amb el 80è aniversari d’aquest bombardeig, vam
començar un projecte de recuperació de memòria històrica, de la nostra
memòria. En aquest temps hem avançat, no només fent recerca, sinó treballant
per difondre fets que no s’han de tornar a repetir, però que formen part del
nostre passat. Perquè insisteixo: un poble que no té passat, li costarà molt
més avançar cap el futur. I aquesta recerca del passat passa per tots els fets
importants que ens han fet com som, per totes les experiències, siguin positives
o negatives, que ens han tocat viure.
El 24 de gener vam celebrar a la plaça de l'Ajuntament, davant el monòlit, el
81è aniversari del bombardeig de les Franqueses. Ens hi van acompanyar
alcaldes i alcaldesses de la comarca i representants de la Generalitat. I és que
estic convençut que des dels nostres municipis, des del municipalisme, tenim
l’obligació i també la força per recuperar el nostre passat, de no oblidar-nos
del què vam ser. Però hem d’estar units. Ja ho he dit en més d’una ocasió, unim
esforços i avancem per fer de la nostra comarca un punt d’interès en molts
sectors, també el cultural, però evidentment l’històric i de recuperació de la
seva memòria oblidada. Tots els agents són imprescindibles en aquest camí cap
a la pau.
A la commemoració també ens hi van acompanyar estudiants dels nostres
instituts, el Lauro i El Til·ler als quals agraeixo la seva activa participació
perquè la difusió és tan important com la recerca. Els nostres joves, les noves
generacions, han de conèixer la seva història. Només així podem educar en els
valors de la pau.
A les Franqueses ho tenim molt clar. Nosaltres recordarem les guerres, les
seves víctimes, des de les places, als centres educatius, des de la recerca o
parlant amb els nostres grans, però per crear un nou camí construït sobre
fonaments de pau. Nelson Mandela ja deia “Enderrocar i destruir és molt fàcil.
Els herois són aquells que construeixen i que treballen per la pau”. Nosaltres no
ens volem convertir en herois, però sí creiem que, des de les institucions, hem
d’apostar per treballar intensament en aquest sentit. Aquest ha de ser el nostre
compromís per dir MAI MÉS.
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[ actualitat ]
Gronxadors més inclusius als parcs de
les Franqueses
L’Ajuntament instal·la un nou model de seient per a gronxador
adaptat per a persones amb diversitat funcional

L

'Ajuntament instal·la un nou model de seient per a
gronxador adaptat per a persones amb diversitat funcional
amb l’objectiu de promoure i afavorir el joc dels infants
del municipi. Aquesta iniciativa es duu a terme després
de valorar les necessitats i peticions de la ciutadania. Tres són
els emplaçaments on s’ha col·locat aquest model de seient: a
l’àrea de jocs a de la plaça de Muriel Casals (Corró d’Avall), la del
Consell del Poble (Llerona) i la de la plaça dels Països Catalans
(Bellavista).

Gronxador a la plaça dels Països Catalans

Aquests gronxadors, tipus cadira, disposen d’un sistema de
subjecció de seguretat que faciliten el recolzament lumbar i
cervical, de tal manera que afavoreix la integració dels infants
amb diversitat funcional. El seu ús està recomanat a infants
d’entre 5 i 14 anys, sempre acompanyats d’un adult.

L’Ajuntament rehabilita les façanes i els porxos del pati nord de l’edifici

L

’Ajuntament de les Franqueses ha iniciat el procés de
rehabilitació de les façanes i porxos del pati nord de
l’edifici modernista, l’antiga escola de nens. Per ferho s’ha disposat de la subvenció de 200.000 euros que la
Diputació de Barcelona que aquesta administració dedica a
edificis singulars i elements patrimonials, i de la subvenció de
55.792 euros de la Generalitat de Catalunya per a l’execució
d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable
valor cultural per al trienni 2018-2020.
La intervenció se centra en tres àmbits d’actuació:
•
•
•

A les façanes es farà una neteja superficial, es
consolidarà i repararà el revestiment, es substituiran
els elements malmesos i s'eliminarà la vegetació.
Es restaurarà la fusteria de portes i finestres malmeses
per tal de millorar-ne l’estanqueïtat.
Es netejaran els porxos, es refaran les parts malmeses
i es millorarà la impermeabilització.

Aquestes actuacions es realitzen seguint el principi de la
mínima intervenció, és a dir, s’assumeix com a natural la
degradació del pas del temps d’alguns elements i s’eviten els
tractaments que puguin agredir la integritat de l’edifici. A més
a més, la consolidació es realitza amb productes i mètodes
que no alteren les propietats fisicoquímiques dels materials ni
l’estètica de l’obra.
L’edifici de l’Ajuntament és una obra modernista de
l’arquitecte Albert Juan i Torner, construït l’any 1912 com a
4

casa de la Vila i Escoles Municipals. La primera intervenció
que es va realitzar a l’edifici va ser durant els anys 1984-1985
quan es va transformar d’escola als usos actuals i durant els
darrers anys s’hi han fet diverses intervencions.
L’any 2000 el conjunt arquitectònic va ser inclòs dins el Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i al 2019 va
ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
L’edifici de l’Ajuntament i de les antigues escoles és un
dels exemples modernistes més remarcables del Vallès
Oriental. Destaquen els elements decoratius propis del
període modernista, tant en la façana com en l’interior, amb
la utilització d’una varietat d’arts aplicades d’aquest corrent
artístic, com la ceràmica vidriada, vidrieres policromes, torre
i escales, forges en baranes i esgrafiats.
Cal remarcar, com a fet diferencial que el converteix en un
dels pocs exemples a Catalunya, la seva tipologia singular en
planta, amb la composició aleatòria de diferents edificis que
responen a la juxtaposició de diferents usos (administració,
escoles, casa dels mestres i patis sectorials).

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Zones d'estacionament davant les farmàcies

L'ajuntament està habilitant zones reservades amb limitació horària
per poder estacionar durant 15 minuts

L

es farmàcies de les Franqueses comptaran en breu amb una zona d'estacionament
propera i senyalitzada per a poder fer aturades d'un màxim de 15 minuts per utilitzar
els serveis de l'establiment. L'estacionament és de reserva exclusiva pels usuaris de
la farmàcia tots els dies laborables entre les 9 i les 22 h. La senyalització s'ha realitzat
amb pintura vial i una placa informativa.
Actualment, les Franqueses compta amb cinc farmàcies:

Plaça d'Espanya, 10 (Bellavista)
Passeig d'Andalusia, 8-10 (Bellavista)
Carrer de la Verge de la Mercè, 27 (Corró d'Avall)
Plaça de l'estiu, zona estacionament (Corró d'Avall)
Carrer del Pont, 16 (Corró d'Avall)

Informació sobre el nou sistema tarifari

E

l nou sistema de tarifes del transport públic, en marxa
des del mes de l'1 de gener, s'està implementant de
moment, en totes les targetes integrades (aquelles que
permeten fer transbordaments sense cost). Recordem
que el nou sistema crea tarifes diferenciades per a usuaris
habituals (T-usual) i esporàdics (T-casual) com a títols de
transport unipersonals i que l'1 de març entrarà en vigor la
T-familiar, la targeta multipersonal que substitueix la T-10.
Fins aleshores, però, es poden bescanviar les targetes 2019
sense utilitzar fins el 30 de juny, les que ja estan estrenades
caduquen el 29 de febrer i els títols de llarga durada (T-mes,
T-jove...) mantenen la data de caducitat marcada a la mateixa
targeta.
Pel que fa a la la targeta de Transgran LF-100, s'expedirà de
manera gratuïta a totes aquelles persones jubilades o amb una
pensió permanent sempre que la unitat de familiar no superi
el sou mínim interprofessional en vigor per a cada membre i,
per decret municipal, també s'aplica el condicionant que dins
la unitat familiar no hi hagi més d'un habitatge i/o una plaça
d'aparcament en propietat.
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[ actualitat ]
Les Franqueses tanca el 2019 millorant
les xifres d'ocupació
L'any es tanca amb un descens 0,28% de les dades d'atur respecte
el 2018

L

es Franqueses del Vallès tanca el 2019 amb una taxa
d'atur de l'11,46%. Una xifra lleugerament inferior a
la de l'any 2018, 11,74%, i que suposa un descens del
0,28%.

El comportament del mercat laboral a les Franqueses durant
els dotze mesos ha estat marcat per un primer període
(febrer-juny) amb reducció de l'atur intermensual, amb un
descens destacable al mes de juny de -5,43%; i un segon
període (juliol-desembre) marcat per una desacceleració del
mercat i un augment de l'atur. Tanmateix, una tendència, la
dels darrers 6 mesos, que ha anat frenant a finals d'any on
l'atur intermensual només s'ha modificat en un 0,09%.
Pel que fa a l'atur segons el sexe de les persones demandants,
la reducció més considerable s'ha produït entre els homes. De
gener a desembre de 2019 la llista d'aturats homes s'ha reduït
en 35 persones, una reducció del 8,5% en 12 mesos. Pel que
fa a les dones, també hi ha hagut descens però sensiblement
inferior. Durant el 2019 les llistes de dones en situació d'atur
s'ha reduït en 12 persones, un -2% al desembre respecte al
gener.
Per sectors destaquen especialment les variacions a la baixa
de l'agricultura (-33,33%), i la construcció (-8,24%). També
s'han reduït les xifres del sector serveis amb un discret
-0,95%. La variació en el grup de persones que no tenien

Evolució de l'atur per mesos entre 2018 i 2019 amb dades per sexe

ocupació amb anterioritat ha estat d'un -12,66%. L'únic sector
en què s'ha incrementat el nombre de persones demandants
de feina ha estat el de la indústria amb una variació del 8,38%.
Escalant posicions en l'atenció a l'emprenedor
La Diputació de Barcelona situa el Punt d'Atenció a
l'Emprenedor (PAE) de les Franqueses en el número 7 de del
rànquing 2019. El municipi se situa només per darrere dels
serveis de la mancomunitat Penedès-Garraf, Castelldefels,
Badalona, Manresa, Sabadell i Terrassa. Enguany amb els
suport del punt PAE de les Franqueses s'han constituït 71
empreses, 12 societats i 59 emprenedors.

El Programa Treball i Formació dóna feina a 7 persones aquest 2020

S

et persones de les Franqueses han iniciat tasques de
suport en les àrees de Cultura, Educació, Infància i
Joventut dins el Programa Treball i Formació, enfocat
a millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’atur,
prioritàriament majors de 45 anys, que hagin exhaurit la
prestació per desocupació i/o subsidi. L’Ajuntament espera
facilitar les competències necessàries per a retornar al
mercat laboral, en un àmbit on hi ha demanda i possibilitats
reals d’inserció, així com un ampli ventall de professions.
El Programa Treball i Formació exigeix a tots aquells que hi
participen que realitzin, paral·lelament a l’experiència laboral,
una formació vinculada a un certificat de professionalitat, que
en el cas de les Franqueses està relacionat amb dos dels
mòduls de monitor de lleure.
Actualment a Catalunya, tot i la millora de l’activitat
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econòmica i de l’increment de les oportunitats d’ocupació,
hi ha encara un important nombre de persones que van
perdre la feina i que continuen sense incorporar-se de
manera estable al mercat de treball, patint les conseqüències
derivades d’aquest període, sovint llarg d’inactivitat. D’altra
banda, les noves realitats socials han fet palesa l’existència
de persones amb altres situacions de vulnerabilitat social que
tampoc aconsegueixen incorporar-se al mercat de treball. És
per aquest motiu que el consistori treballa per facilitar una
formació professionalitzadora que ampliï l’àmbit de recerca
de feina i per ajudar a retornar als hàbits laborals gràcies al
període de contractació.
Si vols més informació sobre el Programa Treball i Formació
pots contactar amb l’àrea de Dinamització Econòmica, situada
a Can Ribas-Centre de Recursos Agraris, al telèfon 938 443
040 o al correu electrònic dinamitzacio@lesfranqueses.cat

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Els tallers d’autoprotecció per a dones,
cita fixa al calendari municipal
El primer s’organitza en el marc del programa d’activitats per
commemorar el Dia de la Dona

L

a commemoració del 8 de març, Dia de la Dona, posa de
manifest que encara queden passes a fer per arribar a
la igualtat de drets entre gèneres. Des de la regidoria
de Feminisme i Igualtat es treballa un programa
d’actes i activitats que permeti tractar de manera transversal
l’empoderament de la dona en la societat actual.
Una de les activitats que formarà part d’aquest programa és
el taller d’autoprotecció per a dones. L’Ajuntament ja en va
organitzar un al mes de novembre per commemorar el Dia
contra la Violència de Gènere, a partir del qual es va determinar
la necessitat d’organitzar aquest tipus de formacions de manera
periòdica durant l’any. El gimnàs de l’escola Guerau de Liost
serà l’escenari del primer taller d’autoprotecció per a dones
que s’organitzarà durant aquest 2020. El proper 21 de març,
d’11 a 13 h, membres de la Policia Local de les Franqueses
donaran nocions d’autodefensa davant les possibles agressions
masclistes, augmentant l’autoestima i la confiança de les
dones davant de situacions de conflicte, violència o inseguretat
ciutadana. Aquest taller ve precedit per una xerrada, titulada
“Empodera’t. Nocions bàsiques d’autoprotecció”, el dijous 19
de març de 17.30 a 18.30 h, a Can Font, on a través d’exemples
quotidians es donaran recomanacions sobre com actuar.
Ambdues activitats són complementàries però independents
i es desenvoluparan segons les necessitats i demandes del
grup assistent. La xerrada disposa de servei d’acollida, motiu

pel qual es demana inscripció prèvia en cas de voler ferne ús, al telèfon 938 467 575 o al correu electrònic policia@
lesfranqueses.cat
El consistori preveu organitzar més xerrades i tallers
d’autodefensa com a eines per empoderar a les dones
durant els mesos de juny i novembre. A més a més, al voltant
de la commemoració del Dia de la Dona es preveu facilitar
punts d’informació sobre les diferents mobilitzacions,
manifestacions i activitats que es realitzin arreu del territori,
organitzar tallers de xapes feministes per a joves, apropar un
cine-fòrum per la igualtat als instituts de les Franqueses...
tot això i molt més en un programa que anirem desgranant
durant els propers dies.

112 EMERGÈNCIES
016 ATENCIÓ, INFORMACIÓ I ASSESORAMENT JURíDIC
A LES VICTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (24 hores,
confidencial i gratuït)

900 900 120 LÍNEA D’ATENCIÓ CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA (24 hores, confidencial i gratuït)
938 467 575 POLICIA LOCAL DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS

El tir amb arc, una pràctica terapèutica per a pacients amb càncer de mama
Amb el lema “Fletxes per l’esperança”, el Club de Tir amb
Arc Les Franqueses i la fundació Oncovallès col·laboren
plegats perquè les dones afectades de càncer de mama
puguin practicar aquest esport, que ajuda a millorar la
circulació limfàtica gràcies a la contracció i relaxació dels
músculs. En el moment de deixar la corda quan tirem
amb l’arc es produeix una vibració en el braç afectat, que
genera un micromassatge que ajuda a millorar i disminuir
el limfedema.

U

na de les seqüeles més freqüents després d'una operació
de càncer de mama amb extirpació del pit i ganglis és
que la falta de drenatge provoca l'acumulació de líquid al
braç, que s'infla i fa mal. És el que s'anomena limfedema.

Un estudi recent de l'hospital Infanta Leonor de Madrid ha
demostrat que practicar tir amb arc ajuda a reduir aquests
efectes i a millorar l'estat de les dones que el practiquen.

Però aquesta pràctica no només ajuda a les pacients
a millorar l’elasticitat, l’adrenalina que generen amb
aquestes trobades ajuda a fer-les sentir millor. El tir
amb arc col·labora a reduir l’estrès i l’ansietat i fomenta
l’equilibri emocional i l’autoestima. Són molts els
avantatges que aquest esport provoca a les pacients, que
veuen com es redueix o arriben a prevenir el linfedema del
braç afectat per la intervenció quirúrgica i alhora, milloren
la seva qualitat de vida i el seu estat anímic, al sentir que
formen part d’una dinàmica de grup amb pacients en la
seva mateixa situació.
Les pacients realitzen sessions de 4 hores a la setmana
repartides en dos dies sota l’atenció d’un tècnic del Club
de Tir amb Arc Les Franqueses. Atenent als bons resultats
del projecte, ambdues entitats es plantegen poder realitzar
aquesta pràctica amb pacients d’altres patologies.
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[ actualitat ]
"Des de el municipalisme tenim la obligació
i la força per recuperar el nostre passat"
Es commemoren els 81 anys del bombardeig de les Franqueses de 1939

L

’any 1939 va ser especialment dur al Vallès Oriental. Pel
que fa a les Franqueses, hi ha tres dates destacables: el
24 de gener, quan un primer bombardeig provoca tres
víctimes mortals i destrosses al voltant de l’estació de
Corró d’Avall; el 25 de gener, quan hi ha el combat aeri sobre
el camp d’aviació de Rosanes; i el 26 de gener, quan un segon
bombardegi afecta, entre d’altres, l’edifici de l’Ajuntament.
El mateix 24 de gener, el monòlit de la plaça de l’Ajuntament
en memòria de les víctimes de la Guerra Civil, de l’exili i de la
repressió franquista ha estat el punt on s’ha commemorat el 81
aniversari del bombardeig. Una data que tal i com ha dit l'alcalde,
Francesc Colomé, cal recordar per què "un poble que no recorda
el seu passat no pot avançar cap al futur, perquè hem de saber qui
som per saber on anem". Colomé també ha reivindicat el paper
del municipalisme en la recuperació de la memòria històrica ja
que "tenim la obligació i la força de recuperar el nostre passat".
Durant els parlaments, l'historiador Joan Garriga ha recordat
que "estem fent un acte per frenar el feixisme" i perquè la
memòria d'un dels fets més sagnants de la història de les
Franqueses ajudi a no repetir fets com aquell. En el mateix
sentit, Jordi Font, director del Memorial Democràtic, també ha
remarcat l'aposta que ha fet el municipi per un "treball dirigit cap
al futur, cap als valors de la cultura i de la pau i amb un ampli
potencial pedagògic”.
Ara fa un any que les Franqueses ha iniciat un projecte de
recuperació de memòria històrica. L’objectiu d’aquesta iniciativa
és la recerca, però també la divulgació. És per aquest motiu
que l’Ajuntament ha comptat amb la col·laboració dels instituts
del municipi, Lauro i El Til·ler, que han fet diverses actuacions
(lectures, actuacions musicals i recitals) durant l’acte de
commemoració. L’Escola de Música Claudi Arimany també hi ha
col·laborat interpretant dues peces clàssiques a l’inici i al final
de l’acte.

Imatges de la visita al museu i camp de concentració de Rivesaltes
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La commemoració del 81è aniversari del bombardeig de les
Franqueses ha finalitzat amb una ofrena floral institucional
amb l'alcalde, Francesc Colomé, i el primer tinent d'alcalde,
Juan Antonio Corchado, acompanyats dels diferents alcaldes
i alcaldesses de la comarca assistents a l'acte. També han fet
l'ofrena els grups municipals grups municipals, entitats i partits
polítics.
La corporació municipal ha estat acompanyada durant l'acte
pels alcaldes de Granollers, Josep Mayoral, Canovelles,
Emilio Cordero, l'Ametlla del Vallès, Pep Moret, Sant Antoni
de Vilamajor, Raül Valentín, i l'alcaldessa de Vilanova del
Vallès, Yolanda Lorenzo; per Josep Font, director del Memorial
Democràtic i, José Manuel Revuelta, de l’associació Amical
Mauthausen.
Els actes de commemoració s’han completat amb una visita
al museu i camp de concentració de Rivesaltes, a la Catalunya
Nord; i la representació de Paisatge viscut de la companyia
Q-Ars Teatre, al Teatre Auditori de Bellavista.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ les Franqueses en imatges ]
Commemoració del 81è Aniversari del Bombardeig de les Franqueses
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[ actualitat ]
Torna el Febrer Científic a les Franqueses
La segona edició arriba plena de xerrades, tallers i tertúlies

L

es Franqueses dedicarà, per segona any consecutiu, un mes sencer a la ciència i a la seva divulgació. Per això diversos
espais i equipaments del municipi s'ompliran durant aquest mes de febrer d'activitats. S'han programat exposicions,
tallers i activitats per a joves, hores del conte temàtiques, hi ha propostes per a les escoles de primària i pels instituts i,
fins i tot, monòlegs d'humor científic. La plaça Major acollirà la matinal astronòmica que se celebrarà el dia 8 de febrer
i que comptarà amb un planetari, tallers d'observació solar i de constel·lacions 3D. Les activitats previstes són les següents:
EXPOSICIÓ DE MATEMÀTIQUES "PROHIBIT NO TOCAR"
Del Museu de Matemàtiques de Catalunya
Del 3 al 29 de a la Biblioteca Municipal
EXPOSICIÓ "LES DISTÀNCIES CÒSMIQUES"
De la Universitat de Barcelona
Del 3 al 29 de a la Biblioteca Municipal

TALLER DE MATEMÀTIQUES per a escoles de Primària
Amb el Museu de Matemàtiques de Catalunya
Dies 3, 7, 10, 18 i 25 de febrer de 9.30 a 12.30 h
A la Biblioteca Municipal
L'HORA DEL CONTE PER A NADONS "VULL LA LLUNA"
Amb Marta Esmarats
Dimarts 4 de febrer, a les 17.30 h a la sala de lectura de
Can Ganduxer
Recomanada per a famílies amb infants de 0 a 3 anys
Cal inscripció prèvia al 938 404 388 o al 938 466 506
TALLER D'EXPERIMENTS CIENTÍFICS
Amb Jesús Gasco
Dies 7, 14, 21 i 28 de febrer de 18 a 19 h a l'Espai Zero/
Cafeteria del Centre Cultural
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al 670 312 963
MATINAL ASTRONÒMICA. PLANETARI, OBSERVACIÓ
SOLAR I TALLER DE CONSTEL·LACIONS 3D
Dissabte 8 de febrer, de 10.30 a 13.30 h a la pl. Major de
Bellavista. Adreçada a tots els públics.
CONFERÈNCIA CIENTÍFICA "LA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
COM MAI TE L'HAVIEN EXPLICAT" per als instituts
de Secundària
Amb Ignasi Llorente, escriptor, comunicador i
divulgador científic
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Dies 12 i 13 de febrer, de 9 a 11.30 h, a la Biblioteca
Municipal i a la sala de lectura de Can Ganduxer
TALLER CIENTÍFIC FAMILIAR "SORRAL
MAGNÈTIC"
Amb Marc Boada, divulgador científic
Dissabte 15 de febrer, a les 11 h a la Biblioteca
Municipal
Activitat adreçada a infants a partir de 6 anys
Cal inscripció prèvia al 938 404 388 o al 938 466 506
TERTÚLIA LITERÀRIA "CERCA DE LAS
ESTRELLAS" amb els instituts de Secundària
Amb Francisco Fernández Peláez, escriptor.
Dc. 19 de febrer, de 8 a 11 h i dj. 20 de febrer, de
12.30 a 14 h.
A la Biblioteca Municipal i a la sala de lectura de
Can Ganduxer
CONFERÈNCIA CIENTÍFICA "EL MÈTODE
CIENTÍFIC EN LA VIDA QUOTIDIANA"
Amb Xavier Luri, professor d'astronomia i
d'astrofísica de la Universitat de Barcelona.
Dimarts 25 de febrer, a les 18 h, a la Biblioteca
Municipal.
L'HORA DEL CONTES "PATUFET ROBÒTIC", a partir
de 3 anys
Amb Aleix Badia
Dijous 27 de febrer, a les 17.30 h a la Biblioteca
Municipal.
L'HORA DEL VERMUT AMB ELS MONÒLEGS D'HUMOR
CIENTÍFIC
Amb The Big Van Theory. Dissabte 29 de febrer, a les 12 h a
la cafeteria del Centre Cultural de Bellavista

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Carnaval 2020: diversió, música i molt color

E

l Carnaval està a tocar i l’Ajuntament ja escalfa motors
amb la cita, una jornada plena d’activitats encaminades
a un únic fi, passa-ho d’allò més bé. Enguany, se
celebrarà el proper 22 de febrer i recorrerà tant els
carrers de Corró d’Avall com els de Bellavista. El recorregut i
els horaris d’enguany són:

BELLAVISTA
17.30 h. Trobada i fotografia de les comparses a la plaça Major

CORRÓ D'AVALL
16.45 h. Trobada de les comparses al carrer del Migdia
17 h. Inici de la rua i recorregut des de la cruïlla de la carretera
de Ribes i avinguda de Santa Eulàlia, carretera de Ribes,
passeig del Primer d’Octubre i fins a la plaça de l’Ajuntament.
17.45 h. Arribada i exhibició de les comparses a la plaça de
l'Ajuntament i en acabar animació i xocolatada

18 h. Inici de la rua i recorregut pel passeig d'Andalusia,
carrer de la Travessia, plaça Catalunya, carrer de Provença,
plaça d'Espanya, carrer de Girona, carrer d'Orient i fins a la
plaça Major.
19.30 h. Exhibició, premis, xocolatada i ball a la plaça Major.
Les inscripcions al concurs de comparses es poden realitzar
del 3 al 17 de febrer a les oficines de l’Associació de Veïns
de Bellavista, al Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista,
de dilluns a divendres de 17 a 20 h. Les bases i el formulari
d’inscripció els trobareu a les oficines de l’associació.

19.45 h. Lliurament de premis
Les inscripcions al concurs de
comparses es poden realitzar del
3 al 17 de febrer al Centre Cultural
de Can Ganduxer, de dilluns a
divendres de 9 a 14 h i els dimarts
i els dijous de 16 a 18 h. També es
poden fer al Centre Cultural de
Bellavista, de dilluns a divendres
de 17 a 21 h i els dimarts,
dimecres i dissabtes, també de
10 a 14 h. Les bases i el formulari
d’inscripció els trobareu al web de
l’Ajuntament www.lesfranqueses.
cat. Si necessiteu més informació
podeu trucar al 938 466 506.
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[ les
actualitat
Franqueses
]
en imatges
25è Cros Popular de les Franqueses
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28è Cros Escolar de les Franqueses
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[ actualitat ]
Vehicles de mobilitat personal: com es
regula l’ús dels patinets elèctrics?

Els patinets i ginys elèctrics són cada vegada més habituals, però
saps quina és la normativa que els regula al municipi?

E

ls vehicles de mobilitat personal (VMP) són
ginys propulsats per un motor elèctric, entre els
quals s’inclouen els coneguts patinets elèctrics,
i que es classifiquen segons la seva potència i
característiques:
Tipus A on s’inclouen rodes, plataformes i patinets
elèctrics lleugers.
Tipus B on es troben les plataformes i patinets
elèctrics més grans.
Tipus C on s’inclouen els cicles de més de dues
rodes dividits en tres subcategories: la primera per
als destinats a l’ús personal assimilables a bicicletes
(C0), la segona reservada als destinats al transport
de persones (C1) i la tercera, destinats al transport
de mercaderies (C2).
Tot i que actualment no hi ha cap normativa general que
reguli l’ús de VMP, a les Franqueses s’aplica la Llei
de Trànsit i Seguretat Vial i el Reglament General de
Circulació.
Qui pot conduir un VMP?
La seva conducció està permesa a partir dels 16 anys.
Els menors de 16 anys només poden fer-ne ús en zones
tancades al trànsit i sota control d’un adult.

Què es considera infracció?
•

Circular amb una taxa d'alcoholèmia superior a la
permesa o presència de drogues a l'organisme.

•

Conduir fent ús d'aparells de telefonia mòbil o
similar.

•

Circular utilitzant auriculars.

•

Transportar a una altra persona. Els patinets
elèctrics només són aptes per transportar una
única persona.

•

No es poden fer modificacions tècniques que
alterin el seu normal funcionament.

•

Circular en horari nocturn, sense enllumenat ni
elements reflectants.

•

L’aturada i estacionament en els casos recollits
pel Reglament General de Circulació.

Quines mesures de seguretat s’han de prendre?
El casc és obligatori en les plataformes i patinets elèctrics
grans (Tipus B), mentre que és recomanable en els més
lleugers (Tipus A). Tot i això, si es tracta de vehicles dels
quals es treu un profit econòmic, l’ús del casc també és
obligatori. Els elements reflectors, llums i timbre són
imprescindibles en tots els vehicles, excepte en el cas dels
lleugers (tipus A).
Com s’ha de circular?
Els conductors de VMP han de circular amb diligència i
precaució per evitar danys propis o a tercers, i respectar
sempre la preferència del vianants. No poden circular
per les voreres i zones de vianants, amb l’excepció de
monopatins, patins o aparells similars que ho facin
exclusivament a pas de vianants.
14

Cal recordar que en les infraccions comeses per menors de
18 anys, respondran solidàriament de la multa imposada, els
seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals.
Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la
Policia Local al 938 467 575 o al correu electrònic policia@
lesfranqueses.cat

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ espectacles ]

Espectacles Infantils i Familiars, Humor&Co i concerts
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

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
16
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Espectacles Infantils i familiars
14a Mostra d'Arts Escèniques Festival dels Amateurs
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

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
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 ]
2 diumenge
Jornada de lliga de bàdminton del Consell
Esportiu del Vallès Oriental
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró
d’Avall
Org. CEVO amb la col·lab. PME

La Mitja Marató

Camps
Parlem sobre la menstruació conscient, a càrrec
de Sònia Water (mare i llevadora)
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 al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Espais de lectura. Comentari i tertúlia de llibre
“Pedro Páramo”, de Juan Rulfo
18 h Biblioteca Municipal CCB
Org. Biblioteca Municipal
................................................................................

7 divendres

9.30 h Granollers – Les Franqueses – La Garriga
Durant la cursa, de 10 a 14h, hi haurà l'actuació
musical del combos i conjunts instrumentals de
l'EMM Claudi Arimany a la plaça de l'Escorxador
Org. La Mitja
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
................................................................................

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

4 dimarts
Hora del conte nadons. ‘Vull la lluna’, a càrrec de
Marta Esmarats
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer
Cal inscripció prèvia a la biblioteca o trucant als
telèfons 938 404 388/ 938 466 506
Org. Biblioteca Municipal
Espai Zero. Taller Visions 3D
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

6 dijous
Xerrada menstruació conscient
17.30-19 h Al gimnàs de l’Escola Bellavista Joan
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Espai Zero. Taller d’experiments científics, a
càrrec de Jesús Gascó
18-19 h Cafeteria Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

12 dimecres
Xerrada. ‘Envellir en positiu, el dret i els drets
de la tercera edat’, a càrrec de Ramon Font
16 h Casal de la Gent Gran de les Franqueses
17.30 h Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista
................................................................................

13 dijous
Espai Zero. Tarda de “Popcorn”
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Visionat i debat posterior “La casa de paper”
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

14 divendres
Espai Zero. Taller d’experiments científics, a
càrrec de Jesús Gascó
18-19 h Cafeteria Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

8 dissabte

15 dissabte

Matinal astronòmica: Planetari, observació
solar i taller de constel·lacions 3D
10.30-13.30 h Plaça Major de Bellavista
Activitat per a tots els públics
Org. Biblioteca Municipal
................................................................................

Taller científic familiar “Sorral magnètic”
A càrrec de Marc Boada, divulgador científic
11 h Biblioteca Municipal CCB
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal o als
telèfons 938 404 388 / 938 466 506
Activitat adreçada a infants a partir de 6 anys
Org. Biblioteca Municipal
................................................................................

9 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
Concert d'hivern
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert de pel·lícules amb l'orquestra
simfònica formada per l'alumnat i professorat
de l'EMM Claudi Arimany i la participació de la
Contraorquestra del Baix Penedès, dins de les
accions d'intercanvi que es porten a terme.
................................................................................

11 dimarts
Espai Zero. Taller Visions 3D
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

16 diumenge
Sortida de natura. Senderisme, d’Aiguafreda a
Aiguafreda de Dalt
8 h Sortida des de la 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
Calçotada Popular CE Llerona
13 h Carpa del Consell de les Antigues Escoles
de Llerona
Org. CE Llerona
................................................................................

18 dimarts
Espai Zero. Tarda de “Popcorn”
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Visionat i debat posterior “La casa de paper”

" Pel febrer,
abriga't bé"
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

Fem Camí en l’Educació en Família
Xerrada – taller: Acompanyar els adolescents
en la presa de decisions, a càrrec de Judit Pardo,
educadora social
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a famílies amb joves de 12 anys endavant
Places limitades. Inscripcions online: ·
· Empadronats del 3 al 14 de febrer i NO
empadronats del 10 al 14 de febrer a
http://www.lesfranqueses.org/PMCEIJ/
formaciofamilies o dm i dj de 10 a 13 h al telèfon
938 405 780
Org. Àrea d’Infància i Joventut amb la col·lab.
Àrea d’Educació, Projecte Educatiu Comunitat i
Escola i Diputació de Barcelona
................................................................................

22 dissabte

20 dimarts
Taller per fer el nostre propi estel
17.30-19 h Al gimnàs de l’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. Jocs de taula
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

21 divendres
Espai Zero. Taller d’experiments científics, a
càrrec de Jesús Gascó
18-19 h Cafeteria Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia

Carnaval
Tota la programació i el recorregut de les rues
per Corró d'Avall i Bellavistaa la pàgina 11
d'aquest butlletí.
Les inscripcions al concurs de comparses a
www. lesfranqueses.cat
.........................................................................

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

25 dimarts
Espai Zero. Taller de “Cup Cake”
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Fem Camí en l’Educació en Família
Xerrada – taller: Acompanyar els adolescents
en la presa de decisions, a càrrec de Judit Pardo,
educadora social
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a famílies amb joves de 12 anys endavant
Places limitades. Inscripcions online:
http://www.lesfranqueses.org/PMCEIJ/
formaciofamilies o dm i dj de 10 a 13 h al telèfon
938 405 780
· Empadronats del 3 al 14 de febrer i NO

empadronats del 10 al 14 de febrer
Org. Àrea d’Infància i Joventut amb la col·lab.
Àrea d’Educació, Projecte Educatiu Comunitat i
Escola i Diputació de Barcelona
Conferència científica “El mètode científic en la
vida quotidiana”
A càrrec de Xavier Luri, professor d’astronomia i
astrofísica de la UB
18 h Biblioteca Municipal CCB
Activitat adreçada a joves i a adults
Org. Biblioteca Municipal
................................................................................

27 dijous
Hora del conte. ‘Patufet robòtic’, a càrrec d’Aleix
Badia
17.30 h Biblioteca Municipal CCB
Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys
Org. Biblioteca Municipal
Espai Zero. Tarda de “Popcorn”
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Visionat i debat posterior “La casa de paper”
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Ple municipal
Hora a concretar Sala de Plens de l’Ajuntament
................................................................................

28 divendres
Espai Zero. Taller d’experiments científics, a
càrrec de Jesús Gascó
18-19 h Cafeteria Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
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[ agenda ]
24a Nit de l’Esport de les Franqueses
21 h Lloc a concretar
Places limitades
................................................................................

29 dissabte
L’hora del vermut amb els monòlegs d’humor
científic
A càrrec de The Big Van Theory
12 h Cafeteria del Centre Cultural de Bellavista
Activitat adreçada a joves i a adults
Org. Biblioteca Municipal
................................................................................

ACTIVITATS I
CURSOS
CURS DE SARDANES
Activitat gratuïta de tres nivells: principiants,
manteniment i repartiment.
Dv, 7, 14, 21 i 28 de febrer, de 17.15 a 18.30 h
Centre Cultural de Bellavista
Sardanes per a Jubilats
Dm, 4, 11, 18 i 25 de febrer, 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

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
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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...
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

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
• Ioga amb nadons. Un espai on podràs gaudir de
la pràctica del ioga amb el teu nadó fins a 1 any
Dc de 10.15 a 11.30 h, Centre Cultural de
Bellavista
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts
• 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, 21 de febrer 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

ACTIVITATS ASSOCIACIÓ GENTE DEL BARRIO DE
BELLAVISTA
• Zumba
Dll i dm, de 10 a 11 h, Casal d’Avis i Centre Social
de Bellavista
Dll, dm i dj, de 19 a 20 h, Casal d’Avis i Centre
Social de Bellavista
• Tardes de Patchwork. Només has de portar
material i ganes de passar la tarda creant
Dc, de 16 a 18 h, Sala 2 del Centre Cultural de
Bellavista

• "Bachata”. Classes de bachata, podeu venir
sòls o amb parella
Dj, de 20.15 a 21.15 h, Sala polivalent del Centre
Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions a gentebarrio.
bellavista@gmail.com

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 propi 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: info@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Formació per l'ocupació

• CP Dinamització d’activitats en el lleure
educatiu infantil i juvenil (Monitor de Lleure
-310h) + 20 Formació complementària
Del 3 de febrer al 19 de març (150h) + pràctiques
(160h)
De dilluns a divendres, de 9.15 a 14.15 h
• Anglès 2
Del 21 de gener al 21 d’abril
Dimarts i dijous, de 9.30 a 11 h
• Informàtica
20 d’abril al 20 de maig
Dilluns i dimecres, de 9.15 a 12 h
• Manipulació d’aliments
El 6 de maig
Dilluns, 9.15 a 13.15 h
• SAP Business One
Del 25 de maig al 09 de juny
Dilluns a dijous ,de 9.15 a 12.15 h
• CP Dinamització d’activitats en el lleure
educatiu infantil i juvenil (Monitor de Lleure

"Pel febrer
treu flor l'ametller"

-310h)
Del 5 d’octubre al 16 de novembre (150h) +
pràctiques (160h)
De dilluns a divendres, de 9.15 a 14.15 h
• Manipulació d’aliments
El 17 de novembre
Dilluns, 9.15 a 13.15 h
• Informàtica
Del 26 d’octubre al 25 de novembre
Dilluns i dimecres, de 9.15 a 12 h
Inscripcions i informació a Can Ribas-Centre
de Recursos Agraris, de dilluns a divendres de
8.30 a 14 h, al 938 443 040 o a dinamitzacio@
lesfranqueses.cat

FEBRER CIENTÍFIC

Tota la programació a la pàgina 10 d'aquest
butlletí.

L'agenda queda
subjecta a possibles
canvis d'última hora.
Podeu consultar el
web municipal
www.lesfranqueses.cat
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[ grups polítics ]
Francesc Colomé

President del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)
Junts per Catalunya i Junts per les Franqueses apostem per una resolució al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat
Espanyol, així com, la desjudicialització, la fi de la repressió i el reconeixement del dret a l'autodeterminació dels catalans i
catalanes, com el respecte als resultats sorgits d'un referèndum. És per això que ens reafirmem que aquest conflicte només
pot ser resolt amb eines democràtiques i per la via del diàleg i la negociació que ens portin a poder exercir plenament el dret a
l'autodeterminació i l'amnistia que el govern de l'estat ha d'impulsar en el termini més breu de temps possible. Considerem que,
arran dels antecedents, per tal de donar garanties a aquest diàleg entre iguals i donar visibilitat i efectivitat a les negociacions,
així com per vetllar per al compliment dels acords, es requereix d'una mediació internacional. Exigim també que es posi fi a la
repressió i a la retallada de drets civils i polítics que pateix la societat catalana. En aquest sentit cal promoure un cordó sanitari
a la ultradeta per evitar la seva normalització a les institucions. Rebutgem també la resolució del tribunal suprem que pretén
inhabilitar el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra i alhora donem suport al Vicepresident
Junqueras perquè pugui exercir la seva condició d'eurodiputat amb plenitud, en aplicació de la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea. No defallirem per aconseguir els nostres objectius que al cap i a la fi també ho son de la majoria de
catalans i catalanes d'aquest petit però gran país, Catalunya. SEGUIM.

Juan Antonio Corchado

Portaveu del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés [PSC-CP]
Por un municipio verde
En el PSC de les Franqueses tenemos como eje central de nuestro proyecto político la emergencia climática, además
consideramos que la transición ecológica es una oportunidad para nuestro municipio. La lucha contra el cambio climático y las
políticas de adaptación serán el motor de transformación de nuestros modelos económicos y productivos, capaces de generar
nuevos ámbitos de actividad compatibles con la sostenibilidad económica, social y ambiental.
La energía es un recurso de primera necesidad, no puede ser una fuente de desigualdad social. El cambio de modelo energético
es una cuestión ecológica, pero también de democracia y de bienestar. Desde el PSC de les Franqueses defendemos un modelo
más democrático y participativo. Ninguna persona puede ser privada de acceso al agua y a la energía, pues consideramos que
es un derecho fundamental.
La reforma de la regulación del sector eléctrico, es una prioridad urgente, extensiva a todos los municipios del país. La
contaminación del aire, derivada de la movilidad y el transporte, la industria, y las consecuencias sobre la salud de las
personas, es otro reto al cual hemos de hacer frente, por este motivo nos comprometemos por una movilidad limpia, sostenible
y no discriminatoria.
Desde el PSC de Les Franqueses seguiremos trabajando por el bienestar de todos nuestros vecinos y vecinas.

Àngel Profitós
Regidor del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
Permeteu-me una pregunta: Com definiríeu la persona, o grup de persones, que tenen una feina per la qual s’han presentat
voluntàriament, cobren el sou màxim que la llei els permet i, a l’hora de treballar, fan les coses tard i malament o directament
no les fan? I si us dic que, a més, responsabilitzen de les seves mancances i errors els treballadors que tenen a les seves
ordres? Doneu-hi un parell de voltes, si us plau. Ara canviem de tema (o no). A les Franqueses, quan entrego aquest article, no
tenim aprovat, ni tan sols presentat, el pressupost municipal per l’any que ja fa setmanes que avança. El fet és força revelador.
Fer uns pressupostos porta feina. Però els regidors del govern van voler avançar el ple de desembre per allargar vacances
en lloc d’aprofitar tots els dies laborables. Potser penseu que les converses amb l’oposició per consensuar alguns temes són
llargues. Aneu ben errats. No hi ha converses. Junts i PSC tenen majoria absoluta, i no negocien ni aquesta ni cap altra qüestió.
De fet, a data d’avui aquest regidor no té a accés a cap document ni cap informació del pressupost. De ben segur, disposarem
només d’alguns dies abans d’haver de votar-los. Però no els preocupa gens, això, als membres del govern. Per què no tenim
pressupostos, doncs? Potser a més de les poques ganes de fer feina tenen dificultats per fer-la. Potser tot i l’increment
d’ingressos municipals per la pujada de taxes i d’impostos aprovada a les ordenances i de la major aportació estatal -en passar
dels vint mil empadronats a les Franqueses-, la política d’inversions i d’endeutament en préstecs dels darrers anys fa que les
despeses fixes es mengin els ingressos previstos. Potser cada partit vol tibar la corda cap al seu costat. Probablement ens hem
d’anar preparant per tenir els carrers amb més sotracs, els contenidors més plens, les voreres més brutes, i pitjors serveis als
equipaments municipals.
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Amador Doncel
Regidor del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]
El día 13 de enero se conformó en España un Gobierno socialcomunista con el apoyo de partidos separatistas de la izquierda
radical. A esto nos lo han presentado como un Gobierno progresista ante la mirada de inquietud e incertidumbre de millones de
españoles que han visto, además, como Sánchez ha hecho de entrada justo lo que dijo en campaña electoral que nunca haría
pues, de hacerlo, no volvería a dormir tranquilo.
Que se pueda poner en riesgo el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, que se pueda atacar la propiedad privada, la
seguridad jurídica, la economía de mercado y la libre competencia tiene poco o nada de progresista. El progreso va de la mano
de la justicia y también de la creación de riqueza. Un gobierno de estas características, por norma general, aumenta el gasto
y sube los impuestos, ahuyenta la inversión y erosiona el tejido empresarial generando paro y pobreza. Los mayores enemigos
del progreso.
Lo razonable es dar un margen de tiempo a este nuevo Gobierno para después hacer las valoraciones en base a hechos
objetivos. Aunque la historia está repleta de ejemplos que nos adelantan como acaban estas cosas...

Grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista [SAL-CUPAMUNT]
Transparència?
L’equip de govern de les Franqueses actua com si fos l’amo del tros. La falta de cohesió i de projecte polític conjunt és flagrant,
però coincideixen a l’hora d’entrebancar la feina de l’oposició.
Aquest govern va fer públic a bombo i plateret un acord de línies estratègiques que en el punt 16 diu que aplicarà polítiques de
transparència, però de fet reacciona a la defensiva davant qualsevol tipus de fiscalització i dificulta sistemàticament la feina de
l’oposició. N’esmentarem dos exemples.
1. Des del juliol, hem demanat reiteradament que els vídeos dels plens incloguin les intervencions del públic i les respostes
del govern. Hem rebut negativa rere negativa, primer amb l’excusa que no es feia en cap ajuntament (Fals! Es fa en alguns
ajuntaments del Vallès), i finalment un no rotund i sense arguments. Per què no volen que en quedi constància?
2. Els regidors i regidores tenim dret a accedir a tota la informació de la gestió municipal, però quan demanem informació
se’ns respon parcialment, o bé es demora la resposta o bé no es respon i l’hem de reclamar. Les demandes d’informació de la
ciutadania es responen igual? Es pot proclamar voluntat de transparència i dificultar l’accés a la informació?

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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