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

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

[ editorial ]

E

l govern de les Franqueses
estem
treballant
en
la elaboració d'un Pla
d’Actuació Municipal (PAM)
que és un document estratègic
on s’especifica el full de ruta que
seguirà l’equip de govern durant
els quatre anys de legislatura (el
presentarem oficialment aquest mes
d'abril). L’objectiu del Pla és definir
el futur d’un territori mitjançant
accions concretes que ens ajudaran
a assolir les fites marcades. En el
cas de les Franqueses del Vallès,
aquest document el conformen uns
“Objectius de municipi o ciutat”,
que es duran a terme mitjançant
“Objectius estratègics”, “Objectius específics” i “Accions”. Per tant, el Pla marca
una direcció amb les eines per aconseguir el municipi o ciutat que el govern
volem dissenyar i projectar.
En aquest sentit doncs, el primer que hauríem de definir és quin territori volem.
I quan fem referència a “territori” és perquè segurament el primer que ens
hauríem de plantejar és la terminologia que apliquem a les Franqueses del
Vallès: “Ciutat” o “Municipi”? El moment en què des de l’Ajuntament també es
planteja una definició de les Franqueses és quan s’elabora “una marca”. És en
aquest punt que s’intenta buscar un element que defineixi les Franqueses de
tal manera que ens ajudi a projectar la imatge que volem transmetre tant a la
ciutadania del mateix municipi com a l’exterior. I és aleshores quan es fa una
aposta per fer de les diferències la nostra virtut.
Les Franqueses del Vallès té una peculiaritat poc habitual. I és que es tracta
d’un municipi format per cinc pobles. I, a més, cinc pobles molts diferents entre
ells. Per tant, quan un territori es vol posicionar ha de trobar les virtuts que
ens diferencien respecte la resta. Si bé és cert que quan s’arriba als 20.000
habitats es passa a fer servir el terme “ciutat”, aquest terme potser no s’acaba
d’ajustar al que defineix les Franqueses. Segons l’Institut d’Estudis Catalans
una ciutat és defineix com a “Població gran per contrast amb les viles, els
pobles i el camp”. Els diccionaris també fan la descripció següent de ciutat “Una
ciutat és una població gran amb alta densitat de població, amb predomini del
sector terciari i menys del 25% de la població treballant a l'agricultura”. Per
tant, amb aquesta última definició quedaria clar que les Franqueses, per la seva
singularitat territorial, no s’acaba d’ajustar al que s’entén per ciutat.
A nivell comunicatiu és molt important trobar el terme que defineixi ben bé
el que volem transmetre. I no només això, sinó que el terme també ha de ser
creïble per a la ciutadania. És a dir que els veïns i veïnes de les Franqueses
s’hi sentin identificats i identificades. És en aquest sentit que la proposta és fer
referència a les Franqueses com a municipi, un municipi format per cinc pobles.
I precisament fer d’aquesta singularitat un punt identitari.
I és en aquest sentit que la visió que tenim de les Franqueses, com podem
concebre el seu futur, és clau per definir els objectius del Pla d'Actuació
municipal. Perquè aquest document estratègic ens portarà al municipi que
volem i això és el que hem de transmetre tenint en compte la terminologia des
d’un punt de vista conceptual. Som un municipi 5.1, 5 POBLES 1 MUNICIPI.
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[ actualitat ]
La biblioteca de l'Espai Can Prat obre el 28
de març amb l'agenda plena d'activitats
El Servei de Biblioteca Municipal amplia l'horari obrint de dilluns a dijous,
matí i tarda, i divendres i dissabte al matí

L

a nova Biblioteca Municipal de l'Espai Can Prat obre
les portes dissabte 28 de març, aquell dia es realitzarà
una jornada de presentació amb tallers, música i
parlaments. Tammateix, durant la setmana següent
continuaran les activitats:
•
•
•

Dimarts 31 de març hi haurà la visita d'un autor literari
dins el programa d'Espais de Lectura.
Dijous 2 d'abril hi ha programada una Hora del Conte.
Dissabte 4 d'abril arriba "El dau de les històries", un taller
familiar.

La nova biblioteca té 1.267 m2 i està situada al primer pis de
l'Espai Can Prat a Corró d'Avall. Amb accés des del carrer
Verge de Montserrat, consta d’una zona d’acollida i d’un
espai polivalent de 120m2. Inclou una sala polivalent (amb
80 cadires, tarima i pantalla), una àrea infantil (amb punts de
lectura amb connexió, punts per a petits lectors i zones de
lectura informal), una àrea general (amb 54 punts de lectura,
27 amb connexió), un vestíbul; una àrea de música i cinema,
una de diaris i revistes; un espai d'estudi (amb 24 punts), un
de suport (amb 15 seients mòbils); una terrassa per realitzar
activitats a l'aire lliure (amb taules i cadires, banc i butaques);

un espai multimèdia; una zona de direcció; un espai de treball
intern; un dipòsit documental (amb capacitat per 6.000
documents) i, un magatzem.
L'equipament obre amb 13.000 volums a les prestatgeries,
tot i que té una capacitat per a 23.000 llibres. Periòdicament
s'ampliaran els títols amb el fons de la Diputació de Barcelona
i de l'Ajuntament de les Franqueses. També compta amb 38
capçaleres de revistes i 5 de periòdics o diaris.
Com a característiques específiques, la nova biblioteca és
un espai accessible amb taulells baixos i bucles inductius;
un aparell d'autoescolta i autovisió i, racons temàtics i de
novetats. També compta amb sistema RFID d'autoprèstec i
seguretat.
La Biblioteca Municipal de l'Espai Can Prat s'especialitza
en infància i família des de la perspectiva de la criança i de
l'educació. Tan els horaris com la programació s'han creat
i planificat per a què les dues biblioteques del municipi
es complementin i donin el servei més ampli possible als
usuaris. Paral·lelament a l'inici de l'activitat de la Biblioteca
de Can Prat es tancarà el servei de la sala de lectura de Can
Ganduxer que fins ara cobria Corró d'Avall.

Horaris del Servei de Biblioteca Municipal
				

Matins ( de 10 a 13.30 h) 		

Tardes (de 15.30 a 20.30 h)

Dilluns			

Biblioteca de Can Prat			

Biblioteques de Bellavista i Can Prat

Dimarts			

Biblioteca de Bellavista			

Biblioteques de Bellavista i Can Prat

Dimecres		 Biblioteca de Bellavista			

Biblioteques de Bellavista i Can Prat

Dijous			

Biblioteques de Bellavista i Can Prat

Biblioteca de Can Prat			

Divendres							Biblioteques de Bellavista i Can Prat
Dissabte			
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Biblioteques de Can Prat i de Bellavista ( amb horari de 10.30 a 13.30 h )
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El nou CAP de Corró d'Avall entrarà en
funcionament el 23 de març

L'ambulatori passarà de ser Consultori Local a Centre d'Atenció
Primària

E

l nou Centre d'Atenció Primària de
Corró d'Avall, situat a l'Espai Can
Prat, atendrà uns 12.000 pacients
de Corró d'Amunt, de Corró
d'Avall, de Llerona i de Marata a partir
del 23 de març. A partir d'aquell dia i
amb les instal·lacions a ple rendiment,
serà efectiu el trasllat des de l'edifici de
l'Ajuntament de tots els professionals
que actualment estan donant aquest
servei a més de la meitat de la població
de les Franqueses. Aquest equipament,
a partir de la seva obertura, serà un
Centre d'Atenció Primària i no un

Consultori Local com fins ara. Aquest
canvi suposa també l'ampliació de
serveis.
El nou CAP, de 876 m2, consta
d’espais diferenciats per a la recepció;
l’administració; les àrees de medicina
general i de pediatria; una aula
d’educació sanitària i formació i,
diversos espais per al personal i
els serveis interns. L’accés al CAP
està situat a l’esplanada oest, a la
confluència de la plaça de Can Prat i el
carrer de Tagamanent.

La data d'entrada en funcionament del
nou CAP de Corró d'Avall s'ha fixat durant
una reunió de treball que l'alcalde,
Francesc Colomé, la regidora de Sanitat
i Salut Pública, Marina Ginestí, i diversos
tècnics de l'Ajuntament, han mantingut
amb el director executiu del Sector
Sanitari del Vallès Oriental de CatSalut,
Joan Parellada i tècnics de CatSalut i de
l'ICS, Institut Català de la Salut; on s'ha
valorat de quina manera es traslladen
els professionals i part de l'equipament
que actualment estan donant servei a
l'edifici de l'Ajuntament.

D'esquerra a dreta: sala d'espera del nou CAP, detall d'una consulta i box d'urgències
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[ actualitat ]
Les Franqueses incrementa el pressupost
consolidat en gairebé 3.000.000 d'euros
Els eixos principals són la posada en funcionament dels nous equipaments,
els serveis de polítiques socials i el manteniment de la via pública

A

quest pressupost ha estat
elaborat amb tres objectius
principals: mantenir els serveis
al ciutadà, sobretot pel que fa a
polítiques socials; el manteniment de la
via pública i, la posada en funcionament
dels equipaments finalitzats durant
l'exercici anterior.
Destaca d'aquest pressupost l'increment
respecte al 2019 de 2.222.590 euros de la
partida per a inversions que arriba fins a
la xifra de 4.720.150 euros. Pel que fa a
l'endeutament a 1 de gener de 2020 era
de 13.880.636,55 euros, el que suposa
un rati deute/ingressos ordinaris del
64,85%, minorant en més de 10 punts
percentuals el límit d'endeutament que
marca la Llei d'Hisendes Locals.
Aquest pressupost, de l'Ajuntament i
dels seus organismes autònoms pel
2020, ha estat aprovat inicialment en un
ple extraordinari durant el més de febrer
i ho ha fet amb els vots favorables de
JxLF-Junts i PSC-CP i els vots en contra
d'IEC-AM, CsLFV i SAL-CUP-AMUNT.
Per a aquest exercici, les Franqueses
compta amb un pressupost consolidat de
25.959.657 euros, gairebé 3.000.000 més
que pel 2019.
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ACTUACIONS INCLOSES EN EL CAPÍTOL D'INVERSIONS
Adquisició de vehicles
Urbanització del Sector R
Mobiliari i finalització del Casal de Llerona
Inversions en Seguretat Ciutadana
Equipaments infantils per a àrees d'esbarjo
Altres inversions en infraestructures i
equipaments
Mobiliari i equipament municipal
Equips per a processos d'informació
Adequació de l'aparcament de la zona esportiva
de Llerona
Aula de Natura
Adquisició d'un local a la pl. Catalunya
Reparació dels degoters del pavelló de Corró
d'Avall
Nou pavelló de Corró d'Avall
Nou ascensor a Bellavista (zona Centre
Cultural)
Adequació de l'ala sud de l'Ajuntament
Ampliació d'equipaments a Corró d'Amunt
Elaboració del Pla General d'Ordenació
Urbanística
Llums de Nadal
Alarma dels edificis municipals
Punt públic de càrrega per a vehicles elèctrics
Reparació de la piscina del Complex Esportiu
Municipal
Reparació del gual del Falgar
Terra de la pista de patinatge de Corró d'Amunt

50.000 euros
1.250.000 euros
75.000 euros
50.000 euros
20.000 euros
150.000 euros
30.000 euros
40.000 euros
70.000 euros
480.000 euros
225.000 euros
380.000 euros
420.000 euros
500.000 euros
100.000 euros
30.000 euros
150.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
30.000 euros
200.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
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Tens una idea de negoci? A les Franqueses
t'acompanyem fins el final

El Punt d'Atenció a l'Emprenendor tanca el cercle pel que fa a la creació
d'una empresa

L

es Franqueses és un dels 5 municipis del Vallès
Oriental que compten amb un punt PAE, Punt d'Atenció
a l'Emprenedor. Des de 2014 i gràcies a un conveni
entre l'Ajuntament, el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo i la Diputació de Barcelona aquest servei ajuda els
usuaris del Servei de Creació d'Empreses a crear el seu negoci.

Tot comença quan algú té una idea de negoci i demana hora al
servei (938 443 040). Des d'allà se'ls assessora i acompanya
per a realitzar un pla d'empresa i estudiar-ne la viabilitat
tant tècnica com econòmica i financera. És un servei integral
que, a més de l’acompanyament individualitzat, també els
proporciona formació, programes de sensibilització sobre
l’emprenedoria i, fins i tot, la ubicació de les futures empreses
a través del Viver d’Empreses de les Franqueses. També
se'ls informa i assessora per aconseguir finançament en
funció del projecte i de les possibilitats d’accés a finançament
de cada emprenedor/a. Amb la viabilitat confirmada i els
recursos necessaris, l'emprenedor passa aleshores pel punt

PAE per constituir l'empresa. El circuit també compta amb
la possibilitat d'agafar algun negoci en traspàs a través del
projecte Reempresa, que posa en contacte propietaris que
volen deixar els seus negocis amb emprenedors amb ganes de
continuar-los.
Des de 2014 el Punt d'Atenció a l'Emprenedor ha ajudat a crear
297 empreses en règim de societats limitades, autònoms o
altres. La majoria d'aquestes empreses les han creades usuaris
del Servei de Creació d'Empreses, tanmateix, en el darrer any
s'ha incrementat el nombre de demandes d'emprenedors que

no han passat pel servei i que es dirigeixen al punt PAE per
fer les tramitacions. Molts venen directament derivats de les
gestories amb les que han treballat en primera instància.
Durant el 2019, per exemple, han estat 27 les empreses
creades amb usuaris que han seguit el procés complert i 44
les que només han fet servir el punt per fer només els tràmits
administratius.
Un nombre important dels usuaris del punt PAE venen
derivats des d'altres ajuntaments que no compten amb aquest
servei, sobretot des de la Garriga, Canovelles, Granollers i
Sant Celoni.
Com funciona el servei
A través del punt PAE, les empreses es creen mitjançant
una plataforma electrònica que permet societats limitades
(de Responsabilitat Limitada, de Formació Successiva i Nova
Empresa), autònoms, comunitats de bens i societats civils.
Des del punt PAE es centralitzen totes les gestions amb les
diferents administracions per fer tràmits i aquestes es fan de
manera gratuïta, excepte en el cas de les societats limitades
per les que caldrà pagar les taxes notarials i de Registre
Mercantil Central. El termini mitjà de tramitació és de 24
hores quan no es tracta d'S.L. i de 7 a 10 dies en aquest cas.
D’aquesta manera, i sense desplaçaments a les diferents
administracions, podran realitzar de forma telemàtica molts
tràmits alhora: l’alta censal i la sol·licitud de NIF a hisenda,
presentació de l’Impost de Transmissions Patrimonials a
la Generalitat de Catalunya, altes a la Seguretat Social i
sol·licitud de comptes de cotització, d’atorgament d’escriptura
davant el notari escollit, inscripcions en el Registre Mercantil
Provincial, comunicació de contractes al SEPE, ...
El punt PAE de les
Franqueses s'ha situat
durant aquest darrer
any en la 7a posició
del rànquing de la
província de Barcelona
només per darrera de
ciutats com Sabadell,
Terrassa o Manresa,
entre d'altres.
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[ actualitat ]
Què s’ha de saber sobre els gossos
considerats “potencialment perillosos”?

Quines són les infraccions més habituals? Quines mesures de seguretat
s’han de tenir en compte?

P

er tenir un gos de raça “potencialment perillosa”, a banda
d’haver de censar l’animal a l’Ajuntament, disposar de xip
d’identificació i dur les vacunes al dia com amb la resta
de canins, cal tenir una llicència administrativa emesa per
l’Ajuntament. Els requisits necessaris per obtenir aquest permís
són:
•
•
•
•
•

Certificat de prova psicotècnica
Certificat mèdic
Antecedents penals
Declaració responsable
Pòlissa d’assegurances (cal certificar que el titular és
el portador del gos)
*Es recomana tenir una pòlissa d’assegurança pels
possibles danys que pugui ocasionar l’animal

Quines són
perilloses”?

les

races

considerades

“potencialment

Es consideren gossos “potencialment perillosos” els que
pertanyen a les races o encreuaments següents:
Akita inu

Fila brasileiro

American bully

Mastí napolità

Bullmastiff

Pit bull terrier

Dòberman
Dog argentí
Dog de Bordeus

Staffordshire
bullterrier (o
Staff anglès)

Terrier
staffordshire
Gos de presa canari americà (o Am
(o Dog canari)
Staff)
Tosa japonès
(Tosa inu)

En anar de viatge i transportar al gos cal que aquest estigui
lligat o vagi en transportí. A casa hem de prendre les mesures
de seguretat necessàries per evitar que pugui escapolir-se i
provocar danys a tercers, com per exemple, disposar de parets i
tanques altes i consistents, així com portes resistents, efectives
i dotades amb un mecanisme de seguretat que eviti que l’animal
pugui obrir-les. En cas de finques, cases o instal·lacions, s’ha de
senyalitzar correctament advertint la presència de l’animal.
Quines són les infraccions més comunes?
A les Franqueses s’aplica l’ordenança municipal de Civisme i
Convivència Ciutadana i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos potencialment perillosos. Les sancions més
destacables són:
•

No recollir les deposicions o miccions de la via pública.
Infracció greu amb multa d’entre 301 a 900 €

•

Portar el gos sense morrió o corretja a la via pública.
Infracció lleu amb multa d’entre 100 a 300 €. En cas que
el gos es trobi dins d’una zona d’esbarjo per a infants,
es considera infracció greu amb una multa d’entre 301
a 900 €

•

Deixar els gossos al balcó. Infracció lleu amb multa
d’entre 100 a 300 €, en cas de reincidència es considera
falta greu amb una multa d’entre 301 a 900 €

•

No adoptar mesures necessàries per impedir molèsties
originades pel gos (sorolls, males olors o danys).
Infracció lleu amb multa d’entre 100 a 300 €, en cas de
reincidència es considera infracció greu amb una multa
d’entre 301 a 900 €

•

No tenir llicència per a la tinença de gossos de raça
potencialment perillosa. Infracció molt greu amb multa
d’entre 2.404,06 i 15.025,30 €

•

L’incompliment de registrar l’animal al cens o identificarlo. Infracció greu amb multa d’entre 300,52 i 2.404,05 €

Rottweiler

També es consideren gossos “potencialment perillosos” aquells
que han tingut episodis d’agressions a persones i/o altres
gossos, aquells que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
i aquells que estiguin recollits a les ordenances municipals.
Quines són les mesures de seguretat per a la tinença de
gossos?
A la via pública, cal passejar el gos lligat i respectar la
senyalització dels parcs i jardins. A les zones rurals, cal evitar
que el gos entri en camps sembrats o provoqui molèsties al
bestiar. En el cas dels gossos “potencialment perillosos”, aquests
han d’anar lligats amb una corretja no corredora de menys de
8

dos metres, collar i morrió. Cal tenir en compte també, que
només es pot passejar un gos de raça “potencialment perillosa”
per persona.

Us podeu posar en contacte amb la Policia Local al 938 467 575 o
al correu electrònic policia@lesfranqueses.cat
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[portes obertes curs 2020-2021]
Jornades de portes obertes a les escoles d'Educació Infantil
i Primària i als instituts de Secundària
ESCOLA CAMINS

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08064817
Carrer de Rafael Alberti, 4 (Corró d'Avall) 938 402 215
www.escolacamins.cat

ESCOLA BELLAVISTA-JOAN CAMPS

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08059780
Carrer d'Astúries, 2 (Bellavista) 930 138 087
http://agora.xtec.cat/escbellavista/intranet/

ESCOLA JOAN SANPERA I TORRAS

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08017271
Carrer de Joan Maragall, s/n (Corró d'Avall) 938 495 594
www.escolajoansanpera.cat

Dimarts 10 de març
a les 17 h
XERRADA I VISITA
Dijous 12 de març
a les 9.30 h i a les 15.15 h

Divendres 13 de març
a les 9.15 h i a les 15.15 h

ESCOLA COLORS

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08066413
Carrer de Valldoriolf, 2 (Bellavista) 938 497 222
http://agora.xtec.cat/escolacolors/intranet/

Dimecres 18 de març
a les 15 h i a les 17 h

ESCOLA GUERAU DE LIOST

2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08060939
Carrer de la Riera, 4 (Corró d'Avall) 938 463 216
www.gdl.cat

Divendres 20 de març
a les 9 h i a les 15 h

INSTITUT LAURO

Secundària,
dimecres 18 de març a les 18 h.
Batxillerat,
dimecres 29 d'abril a les 18 h
C.F. Grau Mig dimarts, 28 d'abril a les 18 h.
C.F. G. Sup. dimarts, 6 de maig a les 18 h.

Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius
CODI 08052906
Carrer d'Astúries, 3 (Bellavista) 938 402 582
https://blocs.xtec.cat/inslauro

INSTITUT EL TIL·LER

Educació Secundària i Batxillerat
CODI 08065391
Carretera de Ribes, 45-55 (Corró d'Avall) 938 402 852
www.inseltiller.cat

Secundària,
dijous 19 de març a les 18 h
i dissabte 21 de març a les 10 h
Batxillerat, dijous 30 d'abril a les 18 h.

Preinscripcions del 23 de març a l'1 d'abril Trucar al centre per demanar cita prèvia

Comença el viatge a l'escola dels grans
Sessió informativa per a famílies amb infants que començaran P3 durant el curs 2020-2021

Divendres, 6 de març, a les 18 h, al Teatre Auditori de Bellavista
Hi haurà servei d'acollida. Cal sol·licitud prèvia al 938 466 506 o a educacio@lesfranqueses.cat
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[ actualitat ]
Caminem en igualtat per commemorar el 8M

S

ota aquest lema, les Franqueses del Vallès gaudirà d’una amplia programació d’activitats encaminades a conscienciar i crear
una xarxa de sororitat per aconseguir que homes i dones gaudeixin dels mateixos drets, oportunitats i resultats. Des del 2 i
fins al 31 de març, la façana de l’Ajuntament romandrà il·luminada de violeta i una pancarta prop de la plaça de l’Ajuntament
recordarà el Dia Internacional de la Dona, el 8 de març.

PUNTS D’INFORMACIÓ

Coneix els actes i les activitats
emmarcades al programa institucional
del 8M i l’origen de la celebració. Participa
amb l’Associació Mirall en la creació de
pancartes amb frases reivindicatives
(excepte als punts itinerants).
5 de març
De 18 a 19.30 h, Espai Zero. CCB
6 de març
De 10 a 11 h, CFA de Bellavista

ESPAI DE LES BONIQUES PARAULES
Espai obert on es podrà llegir, reflexionar
i escriure un missatge o una paraula
positiva sobre com volem ser les
dones. També es podrà escriure una
paraula en un braçalet de color lila per
endur. A l’espai es podrà participar fins al
31 de març, moment fins al qual
s’exposaran els diferents missatges.
A partir del 5 de març
Presentació. 18.15 h, Can Ganduxer
A partir del 6 de març
Presentació. 18.15 h, cafeteria del CCB

CINEFÒRUM PER LA IGUALTAT
Activitat destinada als alumnes de 4t d’ESO
de l’Institut El Til·ler i als alumnes de 4t
d’ESO i de 1r i 2n dels cicles formatius de
grau mig i superior de l’IES Lauro amb
l’objectiu de fomentar el pensament crític.
Durant l’activitat es visionaran diferents
curts i el documental “Hijas de Cyniska”
4 de març, Teatre Auditori de Bellavista
5 de març, Teatre Auditori de Bellavista
27 de març, Casal Cultural de Corró d’Avall
3 DE MARÇ
11 h, CFA de Bellavista
Conferència “La dona i la sardana”,
ballada feminista i un petit refrigeri
Conferència dinamitzada per l’entitat
Sardanistes Franquesins sobre el paper
de la dona en el món de la cobla i de la
composició,
4 DE MARÇ
10.30 h, cafeteria del CCB
Esmorzar de dones i xerrada col·loqui
“l’autoconeixement com a eina
d’empoderament”
10

Com l’autoconeixement de la dona esdevé
l’eina clau per aconseguir els nostres
propòsits i per materialitzar els
desitjos personals. Xerrada col·loqui
conduïda per l’Associació Sociocultural
Iqrae.
5 DE MARÇ
18.30 h, CCB (Espai Zero)
Taller de xapes feministes per a joves
Espai de creació jove on els i les joves es
faran les seves pròpies xapes feministes.
Activitat per a joves d’entre 12 i 30 anys.
7 DE MARÇ
De 10 a 13.30 h, pl. de l’Espolsada
Acte commemoratiu
10 h Esmorzar menut
10.30 h Vine a jugar en igualtat!
12 h “Vam existir” de l’Institut El Til·ler
12.30 h Teatre Social Mirall 8M
13.30 h Actuació del grup Recrea’t l’IES Lauro
8 DE MARÇ
11 h, pl. de l’Ajuntament
Marxa feminista
Concentració convocada per l’Associació
Mirall amb les pancartes realitzades
als diferents punts d’informació.
Posteriorment es donarà pas a la marxa
feminista que arribarà a Granollers.
9 DE MARÇ
12 h, pl. de l’Ajuntament
Acte institucional
Performances de dansa a càrrec de Rosa
Ballarín i “Vam existir” de l’Institut El Til·ler
i lectura del manifest.
12 DE MARÇ
17.30 h, gimnàs de l’Esc. Bellavista-Joan Camps
Conferència debat “La dona i els escacs”
Espai dinamitzat per ENEI i Club d’Escacs
de les Franqueses on els infants podran
jugar als escacs. Conferència debat sobre
la desigualtat i poca participació de dones
en aquesta disciplina.
15 DE MARÇ
12 h, Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Conferència col·loqui “Ermessenda de
Carcassona i Corró d’Amunt, mil anys
d’història de les dones” impulsada per
l’Associació de veïns de Sant Mamet de

Corró d’Amunt, a càrrec de la professora i
escriptora Teresa Sagrera.
19 DE MARÇ
17.30 h, Can Font
Xerrada “Empodera’t. Nocions bàsiques
d’autoprotecció”
Xerrada on membres de la Policia Local
a través d’exemples quotidians donaran
recomanacions sobre com actuar davant
situacions de conflicte, de violència o
inseguretat ciutadana.
*La xerrada disposa de servei d’acollida.
En cas de voler fer-ne ús, és necessari
realitzar inscripció prèvia al
telèfon 938 467 575 o al correu electrònic
policia@lesfranqueses.cat
21 DE MARÇ
D’11 a 13 h, gimnàs de l’Esc. Guerau de Liost
Taller d’autoprotecció per a dones
Taller on membres de la Policia Local
de les Franqueses donaran nocions i
tècniques d’autodefensa Està dirigit a
dones majors de 18 anys.
23 DE MARÇ I 25 DE MARÇ
De 9.30 a 14.30 h, CCB
Gira-dones. Troba la teva ruta
Es promou una formació gratuïta,
assessoria i impuls, amb la col·laboració
de Dona Activa i l’àrea de Dinamització
Econòmica, per a dones d’entre 18 i 60
anys que volen trobar idees per crear i
tirar endavant el seu projecte. La formació
consta d’un taller presencial de dues
sessions de 5 hores cadascuna i d’una
formació online de 30 hores a través de la
metodologia Canvas Acte patrocinat per
Coca-cola.
*Inscripcions a https://preinscripcion.
giramujeres.com

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ les
actualitat
Franqueses
]
en imatges ]
Carnaval a les Franqueses (Bellavista i Corró d'Avall)
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ espectacles ]

Espectacles Infantils i Familiars, Humor&Co i concerts
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 frustracions 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

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

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

‘l’autoconeixement com a eina d’empoderament’
10.30 h Cafeteria del Centre Cultural de
Bellavista
Com l'autoconeixement de la dona esdevé l'eina
clau per aconseguir els nostres propòsits i per
materialitzar els desitjos personals
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat amb la col·lab.
Associació Socio Cultural Iqrae
..................................................................................

5 dijous

Espais de lectura. Comentari i tertúlia del llibre
"Réquiem por un campesino español", de R.J.
Sender, a càrrec de Laura Vílchez
18 h Biblioteca Municipal al CCB
Org. Biblioteca Municipal

Representació de l'obra "Pecats de xocolata"
17.30 h Casal Cultural de Corró d'Avall
A càrrec del grup Indòmit Teatre
Teatre adreçat a persones majors de 65 anys
..................................................................................

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

3 dimarts
Conferència ‘La dona i la sardana’, ballada
feminista i petit refrigeri
11 h Escola d’Adults de Bellavista
Conferència sobre el paper de la dona en el món
de la cobla i la composició, i la reivindicació
feminista que posa de manifest l'escassa
programació de composicions d'autores a aplecs,
ballades i concerts.
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat amb la col·lab.
Sardanistes Franquesins
Hora del conte nadons. ‘Dins del cor’, a càrrec
d’Ada Cusidó
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. Treballem el 8M. Espai de les
boniques paraules
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

4 dimecres
Esmorzar de dones i xerrada col·loqui
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Presentació de l’Espai de les boniques paraules
18.15 h Can Ganduxer
Espai obert on es podrà llegir, reflexionar i
escriure un missatge o una paraula positiva
sobre com volem ser les dones. També es podrà
escriure una paraula en un braçalet de color lila
per endur. A l'espai es podrà participar fins al
31 de març, moment fins al qual s'exposaran els
diferents missatges
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat amb la col·lab.
Casals Infantils Municipals, Centre Municipal de
Joves i Espai Zero
Taller de xapes feministes per a joves
18.30 h A l’Espai Zero del CCB
Espai de creació jove on els i les joves es faran
les seves pròpies xapes feministes. Activitat
adreçada a joves de 12 a 30 anys
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat amb la col·lab.
Espai Zero i Associació Mirall. Feminisme d’Acció
Social
Xerrada “Em sento culpable”, a càrrec de Xavier
Caparros, escriptor, terapeuta formador i
assessor
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
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Org. ENEI
Trobem-nos i parlem-ne." L'Antàrtida: un
immens desert de neu i gel
20 h Centre Cultural de Marata
Conferència a càrrec de Francesc Sabat,
alpinista, geòleg i viatger. Amb debat posterior
Org. Centre Cultural de Marata
..................................................................................

6 divendres

Jornada Informativa “Comença el viatge a

l’escola dels grans’
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. PMCEIJ
Presentació de l’Espai de les boniques paraules
18.15 h Cafeteria del Centre Cultural de
Bellavista
Espai obert on es podrà llegir, reflexionar i
escriure un missatge o una paraula positiva
sobre com volem ser les dones. També es podrà
escriure una paraula en un braçalet de color lila
per endur. A l'espai es podrà participar fins al
31 de març, moment fins al qual s'exposaran els
diferents missatges
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat amb la col·lab.
Casals Infantils Municipals, Centre Municipal de
Joves i Espai Zero
..................................................................................

7 dissabte
Acte commemoratiu del 8M
Plaça de l’Espolsada
10 h Esmorzar menut
10.30 h Vine a jugar en igualtat!
12 h Performance “Vam existir” de l'Institut El
Til·ler
12.30 h Teatre Social Mirall 8M
13.30 h Actuació de l'alumnat grup Recrea't l'IES
Lauro
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat, amb la col·lab.
Institut El Til·ler, Recrea't IES Lauro, Associació
Mirall. Feminisme d’Acció Social, ENEI Espai
Nadó Espai Infant

Excursió: El laberint d’Horta, Barcelona
9-17 h Sortida des del Centre Cultural de
Bellavista i Centre Cultural de Can Ganduxer.
Gaudir d’una activitat lúdica en un espai natural.
Inscripció oberta
Preu: 5 euros inscrits / 7 euros no inscrits. Més
informació al 938 405 781
Org. Centre Municipal de Joves
Excursió: Castell d’Hostalric
9-17 h Sortida des del Centre Cultural de
Bellavista i Centre Cultural de Can Ganduxer
Gaudir d’una activitat lúdica en un espai natural.
Inscripció oberta

"Civada i espelta
fins el març no es desperten"
Preu: 5 euros inscrits / 7 euros no inscrits. Més
informació al 938 405 781
Org. Casals Infantils Municipals
Xerrada i taller sobre la vespa velutina
18 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Consell del Poble de Llerona
Cicle Musical Encicla’t. Argentona cor de gospel
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
amb la col·lab. Parròquia de Santa Maria de
Llerona
................................................................................

8 diumenge

Marxa Feminista
11 h Plaça de l’Ajuntament
Concentració amb les pancartes realitzades als
diferents punts d'informació. Posteriorment es
donarà pas a la marxa feminista que arribarà a
Granollers
Org. Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
Celebració del Dia de la Dona Treballadora
17 h Local parroquial
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de
Bellavista
................................................................................

12 dijous
Jornada de portes obertes Escola Bellavista
Joan Camps
9.30 h i 15.15 h Escola Bellavista Joan Camps
Conferència debat "La dona i els escacs”
17.30 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Espai on els infants podran jugar als escacs.
conferència debat sobre la desigualtat existent
i la poca participació de dones en aquesta
disciplina. També es reflexionarà sobre com els
escacs poden esdevenir una eina d'igualtat de
gènere
Org. Club d’Escacs les Franqueses i Associació
ENEI Espai Nadó Espai Infant

9 dilluns

Copa Catalana Internacional BTT
Sortides a les 9 h, 10.40 h i 12.30 h Zona
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Prova de BTT puntuable pels Jocs Olímpics de
Japó
Org. Club Ciclista de Corró d’Amunt amb la
col·lab. PME
Caminada. Dia de la Dona
9 h Sortida des de les Antigues Escoles de Corró
d’Amunt
Durada aprox. 1.30 h, esmorzar
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de Corró
d’Amunt

Acte institucional del 8M
Plaça de l'Ajuntament
12 h Performance de dansa de la mà de Rosa
Ballarín
12.15 h Performance "Vam existir" de l'Institut
El Til·ler
12.30 h Lectura del manifest
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat
................................................................................

10 dimarts
Jornada de portes obertes Escola Camins
17 h Escola Camins
Xerrada i visita posterior
Espai Zero. Taller “ImproShow”
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espai Zero. Taller d’Esmalt amb foc, arracades,
penjolls, clauers
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia abans del dia 10 de març
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
‘Trobem-nos i parlem-ne’ Mites sobre
alimentació
20 h Centre Cultural de Marata
A càrrec de Julio Basulto, dietista nutricionista,
conferenciant destacat, professor en diverses
institucions com la Universitat de Vic i autor i
coautor de diversos llibres. Amb debat posterior
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Org. Centre Cultural de Marata amb la col·lab.
PMCEIJ
................................................................................

13 divendres
Jornada de portes obertes Escola Joan Sanpera
i Torras
9.15 h i 15.15 h Escola Bellavista Joan Camps
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
................................................................................

Conferència col·loqui “Ermessenda de
Carcassona i Corró d’Amunt, mil anys d’història
de les dones”
12 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
A càrrec de Teresa Sagrera, escriptora i mestra
Org. Associació de Veïns de Corró d’Amunt amb
la col·lab. Àrea de Feminisme i Igualtat
................................................................................

17 dimarts

14 dissabte
‘Tractes’, petit format de teatre musical
19 h Centre Cultural de Corró d’Avall
A càrrec de Grup Poètica, amb la col.lab. de les
associacions SOS Donna i Donna Sàpiens, ens
oferiran una obra de teatre musical dedicat als
tractes a les dones
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
................................................................................

15 diumenge

Inscripcions a lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com
Org. ENEI
Espai Zero. Tarda de ‘Popcorn’
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
‘Trobem-nos i parlem-ne’ La Viquipèdia, qui la
fa, qui la fa servir i com hi podem col·laborar
20 h Centre Cultural de Marata
A càrrec d’ Amador Álvarez, editor voluntari de la
Viquipèdia i soci d’Amical Wikipedia. Amb debat
posterior
Org. Centre Cultural de Marata amb la col·lab.
PMCEIJ
Jornada de portes obertes Institut El Til·ler ESO
18 h Institut El Til·ler
................................................................................

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

18 dimecres

20 divendres
Jornada de portes obertes Escola Guerau de
Liost
9 h i 15 h Escola Guerau de Liost

Jornada de portes obertes Escola Colors
15 h i 17 h Escola Colors
Jornada de portes obertes Institut Lauro ESO
18 h Institut Lauro
................................................................................

19 dijous
Festa de Sant Antoni Abat
Recorregut: c. de Sant Ponç, c. de la Serra, pl. de
l’Escorxador, ctra. de Ribes i pl. de l’Ajuntament
9.30 h Esmorzar de traginers i concentració de
carruatges, cavalls i tractors
al pg. Tagamanen
11 h Ofici religiós a la parròquia de Santa Eulàlia
de Mèrida de Corró d’Avall
11.30 h Formació de la rua
12 h Benedicció a la plaça de l’Església i inici de
la passada Tres Tombs
13.45 h Degustació de borregos i vi dolç, i
desfilada individual de tots els
participants a la rua i lliurament d’obsequis als
participants
Org. Àrea d'Agricultura, Territori i Sostenibilitat
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
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Xerrada. “Empodera’t”, nocions bàsiques
d’autoprotecció
17.30 h Can Font – Centre d’Art i Noves
Tecnologies
Xerrada on a través d'exemples quotidians es
donaran recomanacions sobre com actuar davant
situacions de conflicte, de violència o inseguretat
ciutadana. L'activitat disposa de servei d’acollida,
es demana inscripció prèvia en cas de voler ferne ús, al telèfon 938 467 575 o a
policia@lesfranqueses.cat
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat amb la col·lab.
Àrea de Seguretat Ciutadana – Policia de les
Franqueses
Ballem dansa Tahitiana per cuidar el nostre sòl
pèlvic
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

Espai Zero. Cosmètica Natural, taller de
desodorant en pols
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia abans del dia 20 de març
Activitat adreçada a joves de 18 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

21 dissabte
Jornada de portes obertes Institut El Til·ler ESO
10 h Institut El Til·ler
Taller d’autoprotecció per a dones
11-13 h Gimnàs Escola Guerau de Liost
Taller conduit per membres de la Policia Local
de les Franqueses on es donaran nocions
d’autodefensa davant les possibles agressions
masclistes

"Març ventós
fa abril plujós"
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat amb la col·lab.
Àrea de Seguretat Ciutadana, Policia de les
Franqueses
Festival ‘Dia del Padre’
17 h Pavelló Poliesportiu de Can Prat
Org. Associació de Veïns de Bellavista

Oncodines Trail – Cursa
Recorregut circular que passa per diferents
municipis, sortida i arribada Sant Feliu de
Codines
................................................................................

22 diumenge
Sortida de natura. Senderisme, Castell de Sant
de Miquel des de Santa Maria de Martorelles
8 h Sortida des de la plaça de Can Ganduxer
Org. La Cívica
Estem desorientats! Sortida familiar per fer
un primer contacte amb l’orientació al circuit
d’Aiguafreda de Dalt
8.30 h Sortida amb cotxe des de l’Església de
Santa Maria de Llerona, tornada cap a les 17 h
Més informació a www.esglesiallerona.
cat/muntanya, inscripcions a muntanya@
esglesiallerona.cat
Org. Grup de Muntanya de Santa Maria de Llerona

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

23 dilluns
Gira – dones. Troba la teva ruta
9.30-14.30 h Centre Cultural de Bellavista
Es promou una formació gratuïta, assessoria i
impuls per a dones d’entre 18 i 60 anys que
volen trobar idees per crear i tirar endavant
el seu projecte. La formació consta d’un
taller presencial de dues sessions de 5 hores
cadascuna i d’una formació online de 30 hores a
través de la metodologia Canvas, que permet
participar a la selecció de projectes que farà un
jurat per accedir a la formació estatal que ofereix
6 mesos de mentoria. Els tres millors projectes
seleccionats a nivell estatal gaudiran també
d’una ajuda de 3.000 euros de capital inicial per
iniciar el projecte. Aprofita aquesta oportunitat!
Inscripcions a
https://preinscripcion.giramujeres.com
Org. Dona Activa i Àrea de Feminisme i Igualtat,
amb la col·lab. Àrea de Dinamització Econòmica
................................................................................

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

25 dimecres
Gira – dones. Troba la teva ruta
9.30-14.30 h Centre Cultural de Bellavista

Es promou una formació gratuïta, assessoria i
impuls per a dones d’entre 18 i 60 anys que
volen trobar idees per crear i tirar endavant
el seu projecte. La formació consta d’un
taller presencial de dues sessions de 5 hores
cadascuna i d’una formació online de 30 hores a
través de la metodologia Canvas, que permet
participar a la selecció de projectes que farà un
jurat per accedir a la formació estatal que ofereix
6 mesos de mentoria. Els tres millors projectes
seleccionats a nivell estatal gaudiran també
d’una ajuda de 3.000 euros de capital inicial per
iniciar el projecte. Aprofita aquesta oportunitat!
Inscripcions a
https://preinscripcion.giramujeres.com
Org. Dona Activa i Àrea de Feminisme i Igualtat,
amb la col·lab. Àrea de Dinamització Econòmica

Fem Camí en l’Educació en Família. Cuina
saludable
Xerrada sobre els bons hàbits per una
alimentació equilibrada, a càrrec de Núria Puig,
de Shala Ioga
17 h EBM Les Tres Bessones
S’ofereix servei d’acollida per a les famílies que
ho sol·licitin
Inscripcions i servei d’acollida al 938 498 483 o a
escola bressol.3bessones@lesfranqueses.cat
Més informació al 938 466 506
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Org. PMCEIJ amb la col·lab. EBM Les Tres
Bessones
“Ítaca” Cultura activa per a joves.
Berenar de paraules
17.30 h Biblioteca del CCB
Amb la presència de l’escriptora Maite Carranza.
Comentari de la seva novel·la “Una bala per al
record”
Org. Biblioteca Municipal amb la col·lab. Espai
Zero
................................................................................

26 dijous
Hora del conte. ‘Contes d’Àfrica, a càrrec de
Rosa Gonzalez
17.30 h Biblioteca Municipal CCB
Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys
Org. Biblioteca Municipal
Espai Zero. Fem joguines reciclades. La màgia
del reciclatge
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia abans del 20 de març
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
‘Trobem-nos i parlem-ne’ Els grans incendis
que ens esperen. Quina responsabilitat hi tenim
cadascú per a evitar-los?
20 h Centre Cultural de Marata
A càrrec de Marc Castellnou, bomber, cap
del GRAF, expert en incendis i president de la
Fundació Pau Costa
Org. Centre Cultural de Marata amb la col·lab.
PMCEIJ

28 dissabte
Jornada de presentació de la Biblioteca
Municipal de Corró d'Avall
Hora a concretar Espai Can Prat
Aperitiu, música en directe i taller "Il·lustremnos"
Org. PMCEIJ
................................................................................

29 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
6è Concert Solidari
18 h Teatre Auditori de Bellavista
A benefici de Càritas de l’Església de Sant
Francesc d’Assís de Bellavista
Preu 5 euros
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
................................................................................

30 dilluns
Consell del Poble de Corró d’Amunt
19 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
................................................................................

31 dimarts

Ple municipal
Hora a concretar Sala de Plens de l’Ajuntament
................................................................................

27 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
Escenifica’t. La companyia Tindràn Patiyam
presenta: Punkyszofrénia
19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cabaret escrit per un músic punk, Toni Llardós, i
un pallasso esquizofrènic Bruno Moreres
Més informació a pij.franqueses@lesfranqueses.
cat o al 938 404 624
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ACTIVITATS I
CURSOS

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
Visita d'un autor literari dins el programa
Espais de Lectura del 2020
Hora a concretar Espai Can Prat
Org. PMCEIJ

CURS DE SARDANES
Activitat gratuïta de tres nivells: principiants,
manteniment i repartiment.
Dv, 6, 13, 20 i 27 de març, de 17.15 a 18.30 h
Centre Cultural de Bellavista
Sardanes per a Jubilats
Dm, 3, 10, 17, 24 i 31 de març, 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

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

"Març, marçot
ens amaga el sol si pot"

Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals

CÒLONIES El Xalió (La Garrotxa)

28 i 29 de març de 9 h del dia 28 a 17 h del dia 29
Centre Cultura de Bellavista i Centre Cultural
Can Ganduxer
Preu: 50 € inscrits / 60 € no inscrits. Inscripció
oberta
Informació i inscripcions: 938 405 781
Org. Casals Infantils Municipals

CASAL DE SETMANA SANTA
Del 6 al 9 d’abril
Casal de vacances. Activitats, jocs, excursions...
Gaudim de les nostres vacances!
8 a 9 h Acollida matí (opcional)
9 a 13 h Casal matí
13 a 15 h Menjador (opcional)
15 a 17 h Casal tarda (opcional)
Preu: 35 euros per infant i 29,50 euros per al
segon o més germans. Informació: 938 405 781
Inscripcions: del 23 de març al 3 d’abril per als
infants empadronats al municipi i del 30 de març
al 3 d’abril per a no empadronats. Es poden
formalitzar dl, de 10 a 13 h i dl, dc i dv, de 16 a
18.30 h al Centre Cultural de Bellavista i dj, de
10 a 13 h i dm, dj i dv, de 16 a 18.30 h al Centre
Cultural de Can Ganduxer
Org. 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, 6 I 27 de març 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

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
Dll, de 19.30 a 20.30 h
• Coral Xeremella. Cant coral adreçat a adults
amb ganes de cantar i compartir música
Dj, de 21.20 a 23.30 h
A la Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: info@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

A les Antigues Escoles
• Curs de cant coral i piano, amb Marc Tost
Dm, 3 i 31 de març de 20.30 a 22 h (adults)
Ds, 7 i 28 de març de 11 a 13 h (infants i piano)
• Curs de pintura
Dl. o dj., de 17 a 19 h, amb Elisa Martínez
Més informació a veinscorro@gmail.com
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Preinscripcions obertes
Informàtica del 20 d’abril al 20 de maig
Dll i dc de 9.15 a 12 hores
Més informació a Can Ribas – Centre de Recursos
Agraris o al 938 443 040
Org. Àrea de Dinamització Econòmica

• Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre cos
mitjançant l’exercici i es centra en la postura dels
nostres músculs per mantenir l’equilibri

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)
Els pressupostos de la Generalitat 2020. Un pas endavant per a Catalunya i per les Franqueses. El Govern ha aprovat el
projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. L'assignació de recursos enforteix els serveis públics
i prioritza les polítiques de benestar, però també permet recuperar el pols inversor, emprendre accions per vertebrar el
territori i apostar de forma decidida pel coneixement. La despesa corrent dels departaments se situa en 25.113M€, 2.135M€
per sobre del 2010. La previsió d'ingressos per a l'exercici 2020 és de 6.862M€, 4.174M€ més que l'any 2017, en una situació
de dèficit zero, és a dir, equilibri entre ingressos i despeses. Cal tenir en compte que els actuals objectius de dèficit -que
assigna el Ministeri d'Hisenda- són arbitraris i incompleixen el criteri de distribució fixat a la llei d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera. I a les Franqueses, quelcom a destacar? Doncs sí. Aquests pressupostos preveuen adquirir el nou
ambulatori de Corró d’Avall –construït per l’Ajuntament a l’Espai Can Prat– per 700.000 euros, als quals cal afegir les inversions
en l’equipament –maquinària, mobiliari, procés de dades i telecomunicacions–, que pugen 250.000 euros més. També hi ha
prevista una inversió de 140.000 euros per a la instal·lació d’un ascensor al Centre d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO),
situat a les antigues naus militars de Corró d’Avall, i 197.404 euros en la connexió del polígon Congost amb la ronda Nord de
Granollers, actualment en execució, així com 18.650 euros en l’expropiació d’un terreny per executar aquesta mateixa connexió.

Marta Reche

Regidora del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés [PSC-CP]
En el Dia Internacional de les Dones el grup municipal del PSC Les Franqueses sortim al carrer amb propostes i amb
reivindicacions perquè dones i homes gaudim dels mateixos drets, oportunitats i resultats. Les regidores i els regidors
socialistes estem compromesos amb la causa de la igualtat, és quelcom que ens defineix, que ens identifica, forma part de les
senyes d'identitat de les nostres sigles, perquè portem la igualtat al nostre ADN.
Al PSC Les Franqueses ens posicionem ferms davant la presència cada cop més sorollosa dels partits d'extrema dreta que
pretenen un retrocés a temps grisos així com la pèrdua de drets i llibertats que tant d'esforç ha costat aconseguir a les nostres
antecessores, i alhora continuem treballant per assolir la igualtat de gènere en tots els àmbits.
Volem que Les Franqueses del Vallès esdevingui un municipi referent per les nostres nenes i dones, on la igualtat, la
sensibilització i la diversitat social i afectiva constitueixin els valors de referència, on la lluita contra les violències de gènere
doni com a resultat l'erradicació d'aquestes, on es generin oportunitats per combatre la bretxa salarial i els sostres de vidre.
El grup municipal del PSC Les Franqueses no tolera cap mena de desigualtat de gènere i per aquest motiu cada 8 de març ens
trobareu al carrer, acompanyant-vos i treballant per la mateixa causa.

Rafa Bernabé
Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
La tasca de l’oposició consisteix, d’una banda a vetllar perquè l’equip de govern respecti les normes que entre tots ens hem donat, a nivell
pressupostari, de normes i de legislació i d’altra banda per a proposar a l’equip de govern solucions a situacions que creiem no estan ben
plantejades o caldria aprofundir. Una forma de fer-ho és a través de les mocions que presentem al ple. Hi ha dues maneres d’entomar aquestes
mocions de reclamació o de millora que proposa l’oposició, prenent-ne nota i posant-se mans a la feina en la mesura del possible o pel contrari,
estimar-les com un atac i ignora-les. La legislatura passada va tenir aquest punt de col·laboració, per exemple amb la tarifació social a serveis
que dóna l’ajuntament a infants i famílies vulnerables, proposta nostra però treballada i consensuada per tots els grups municipals i de gran
benefici per a tots. El que va acabar passant però, és que algunes mocions que presentàvem Imagina i ERC, eren rebutjades i apareixien
com mocions pròpies de l’equip de govern amb lleus modificacions. Exemple d’això (podeu consultar les actes del ple i veureu “les grans
diferències”) va ser la presentació de una moció a favor de modificar els ajuts al desenvolupament de les energies renovables al municipi.
La vàrem presentar, la vàreu rebutjar, la vau copiar pràcticament igual, la vàrem aprovar i s’ha aplicat, això sí, sense que es pogués dubtar
que el mèrit és exclusiu del govern. Aquesta legislatura, l’equip de govern, ha anat un pas més enllà, en aquest últim ple han rebutjat cinc
mocions de l’oposició: refermar el volem acollir (molesta pel tema dels menes), la commemoració del dia internacional de la dona o mesures
de participació al ple des de casa. L’excusa a partir d’ara, serà que ja estan treballant en aquest tema i que no accepten lliçons de l’oposició,
tot i que les mocions en la majoria dels casos complementen i reforcen aquesta feina feta pel personal de l’ajuntament i que ningú qüestiona.
Aquesta actitud de supèrbia, de no acceptar que un no és infal·lible, que tots els punts de vista poden aportar millores, és antagònic a una
bona gestió de la feina del bon governant. Mirar totes les propostes que es fan exclusivament amb el prisma del partidisme és un gran error i
empobreix significativament la tasca, però sobretot la mirada plural que el equip de govern ha de tenir a tots les problemàtiques dels nostres
pobles.Demano, per tant que es reflexioni i que els nostres governants tornin ha valorar el veritable paper de l’oposició.
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Paco Domínguez
Regidor del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]
En breve se cumplirá un año de la presentación de las instalaciones de Can Prat y dos de sus principales espacios: la nueva
biblioteca y el nuevo centro de atención primaria, siguen cerrados.
Para adecuar estas nuevas instalaciones se han invertido 4.527.000 euros, a los que hay que sumar 820.000 euros más para la
urbanización del entorno.
Desde Ciudadanos les Franqueses (Cs LFV ), no entendemos cómo un proyecto e inversión tan importantes para el municipio no
se han hecho realidad todavía para los ciudadanos y ciudadanas de les Franqueses.
Nos alegramos de que por fin el CAP cuente con una fecha de apertura. Ya va siendo hora de priorizar la búsqueda de soluciones
a los verdaderos problemas de los catalanes y revertir la mala gestión que se ha estado haciendo de la sanidad.

Maria Forns

Regidora del grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa
Municipalista [SAL-CUP-AMUNT]
Empadronament selectiu
“Formar part del padró municipal et converteix en ciutadà o ciutadana del municipi on vius, cosa que et permet gaudir de
nombrosos beneficis socials, alhora que et dona accés als diversos serveis que cada municipi posa a disposició de la seva
ciutadania [...]: Accés a l’assistència sanitària pública; Accés als serveis socials municipals; Accés a l’escolarització bàsica i
pública”.
Són frases del fullet informatiu de la campanya d’empadronament de fa dos anys per fer créixer el padró municipal. Malgrat
l’objectiu que es proposava, no va facilitar l’empadronament a les persones amb situacions precàries quant a habitatge. Ara
mateix coneixem molts casos de persones que viuen al municipi i no aconsegueixen empadronar-s’hi.
L’empadronament és una obligació dels ciutadans i dels ajuntaments, i les disposicions legals són clares: cal empadronar
tothom que visqui al municipi, amb domicili fix o sense. Que les persones més vulnerables siguin les que troben més dificultats
per empadronar-se i accedir a la sanitat, l’assistència social i l’escola crea bosses de ciutadans invisibles i privats de drets, cosa
que qualsevol govern municipal amb un mínim de sensibilitat social i de responsabilitat hauria d’evitar, ja que la marginació té
conseqüències per a tots, hi siguem sensibles o no.

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.

23

24

