agost setembre 2020

núm. 161

www.lesfranqueses.cat

5.1

cinc pobles
un municipi

butlletí municipal de les Franqueses del Vallès
Bellavista · Corró d’Amunt · Corró d’Avall · Llerona · Marata

5 Comencen les obres de l'Aula de Natura al
Parc del Falgar

04 Al·legacions al traçat
del desdoblament de la
línia R3

09 Entrevista al regidor
i 1r tinent d'alcalde,
Juan Antonio Corchado

11 Es comença a rodar un
documental sobre la mongeta
del ganxet

agost setembre 2020

núm. 161

www.lesfranqueses.cat

[ 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:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts de 8.30 a 18.30 h (només 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 ]

L

’arribada de l’estiu és moment
de tancar cicles, fer una parada
per respirar i tornar a començar
un nou curs, al setembre, amb
energies renovades. Aquest any, però, és
diferent. Comencem les vacances amb un
regust diferent. I és que aquests últims
mesos han estat molt durs, hem viscut
situacions que mai ens hauríem imaginat
i potser per això, més que mai, ens
mereixem aturar-nos per agafar forces.
Els efectes de la pandèmia han estat durs
a nivell sanitari i econòmic, però també
emocional. Sabem que aquest aïllament
social, les distàncies amb les persones
que estimem, els canvis a nivell laboral,
els nous hàbits ... han donat pas a una nova realitat. Els canvis no són fàcils, però també
sabem que són noves oportunitats, només cal aprofitar-les per, entre tots, definir una societat
més conscienciada per viure en un món just i sostenible on tothom hi visqui dignament.
L’equip de govern, des de la responsabilitat que ocupa, ha volgut acabar aquest curs
aportant el seu gra de sorra per aquest món millor. Els ajuntaments som l’administració
més propera i ens pertoca garantir el benestar de la nostra ciutadania. És per això
que hem engegat un Pla de Xoc amb més d’1.100.000 euros per invertir en accions
socioeconòmiques que considerem essencials per tornar a activar el municipi. Un
Pla de Xoc que s’anirà modificant en funció de les necessitats que vagin sorgint.
Des de l’Ajuntament de les Franqueses estem en alerta i treballem per fer front a les
adversitats que puguin arribar, però cal que tots, absolutament tots, posem de la nostra part
per evitar situacions de risc. El virus encara conviu entre nosaltres, no ha marxat. És per
aquest motiu que no podem abaixar la guàrdia i hem de seguir totes les mesures que indiquen
les autoritats sanitàries. Hem de fer tot el possible per començar un nou curs, al setembre,
sense un augment de casos per falta de responsabilitat. I en aquest sentit, permeteu-me,
que apel·li a la responsabilitat individual de cada ciutadà. Això és responsabilitat de tots.
Pel que fa als actes públics, promoguts des de l’Ajuntament, també hi haurà canvis fins que
la situació sanitària no s’estabilitzi. La nova realitat ens obliga a fer canvis i eliminar formats
que, fins ara, havien funcionat. I només es realitzaran activitats en què puguem garantir el seu
desenvolupament de forma segura. Serem estrictes en el seguiment de les normes establertes.
Per responsabilitat a nivell sanitari i també per mantenir l’austeritat que toca ara mateix.
No us vull enganyar. Vivim moments complicats i sobretot incerts, on la situació pot canviar
en qualsevol moment. Però, tot i que des de les administracions ens toca treballar de
valent per estar preparats i fer front a les dificultats que puguin arribar, vull dir-vos que
aquesta pandèmia també ens ha ensenyat que hem de viure cada moment, cada instant,
amb plenitud. Aquest estiu gaudiu del que ara sabem que podem perdre. Gaudiu cada
minut, cada segon, però amb seny, amb molt de seny. Aprofiteu també per donar suport al
comerç, als establiments dedicats turisme local, el de proximitat, perquè ara és el moment i
ho necessiten més que mai. Ells formen part de la nostra realitat, no els podem perdre.
Descanseu i agafeu forces per començar un nou cicle, un nou curs, amb més força que mai.
Ens en sortirem. Molt bon estiu!
Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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[ actualitat ]
Les Franqueses presenta al·legacions al
traçat del desdoblament de la línia R3
Les discrepàncies afecten al darrer tram de la línia a seu pas pel
municipi, a la zona de Can Santa Digna

L

'Ajuntament de les Franqueses ha presentat al·legacions
al darrer projecte d'execució del desdoblament de la
línia R3 al seu pas pel municipi. El projecte per a la
millora d'aquesta línia implica ampliar els terrenys
que ocupa en tot el seu traçat municipi i, en cas de disposar
de prou terrenys, canviar el traçat en alguns punts concrets.
L'Ajuntament ja va presentar una primera llista d'al·legacions
que van ser ateses per l'Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, Adif. Tanmateix, les sol·lucions que proposa l'ens
gestor de les línies afecten, en algun punt del traçat terrenys
colindants qualificats com a no urbanitzables i d'especial
protecció.
Terrenys de Can Santa Digna classificats com a zona verda i
d'equipaments

El traçat de la línia R3 al seu pas per Can Santa Digna

Les discrepàncies que han generat les al·legacions afecte a
la sortida de la línia R3 del municipi, a la zona dels Gorcs. En
concret, Adif proposa un traçat alternatiu per desdoblar l'R3
en aquest punt que afecta a la zona de Can Santa Digna (PK
30+500). Un espai qualificat com a zona verda i d'equipaments
pel Pla General d'Ordenació Urbana, proper a la masia de
Can Santa Digna i colindant amb terrenys classificats com a
sól no urbanitzable i d'especial protecció amb 5 exemplars
d'arbres d'especial interès, les 4 alzines i el roure de Can
Rajol. A la parcel·la d'equipaments municipals s'hi troba un
jaciment arqueològic protegit pel Pla Especial de Protecció
del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses.

Pas a nivell abans de Can Santa Digna

4

El desdoblament de la línia R3, reivindicat des de fa anys
pels municipis de la comarca, es realitzarà des de l'estació
de Parets del Vallès fins la Garriga. Paral·lelament, també
es remodelaran les estacions afectades en tot el tram. A
l'estació de les Franqueses S’ampliarà la zona d’andanes fins
a 210 metres de llargària i una amplada mínima de 3 metres.
Es conserven els traçats de les vies 1 i 2, renovant-ne les
estructures però s’aixequen les actuals vies 3 i 4 per deixar
espai per al futur desdoblament de la línia. Es fan desaparèixer
els actuals passos a nivell entre andanes i es crea un pas
inferior amb escales i ascensors. També es tancarà l’accés
a l’estació amb la instal·lació de torns per entrar-hi. Les
actuacions en la zona de vies i d’andanes també suposaran

la desaparició de l’espai d’horts que transcorre paral·lel al
carrer d’Anna Maria Mogas. A més, Adif s'ha compromès a
deixar preparat un calaix soterrat que permetrà connectar les
antigues casernes, al carrer d’Anna Maria Mogas, amb l’actual
zona d’aparcament de l’estació. L’Ajuntament, posteriorment,
habilitarà aquest calaix com a pas soterrat amb la construcció
dels accessos a banda i banda i adequarà els elements de
seguretat i la il·luminació.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

S'inicien les obres de construcció de
l'Aula de Natura del Parc del Falgar

Aquesta és la darrera actuació dins l'espai natural i permetrà comptar
amb un punt d'interpretació del parc i de formació en la natura

L

es obres de construcció de l'Aula de Natura del Parc
del Falgar s'han iniciat a final del mes de juliol i tindran
una durada aproximada d'entre 6 o 8 mesos. Es tracta
de la darrera intervenció pendent en aquest espai
natural i permetrà gestionar les activitats al parc i ser el
centre d'interpretació de l'entorn amb activitats educatives i
didàctiques.
Es tracta d'un edifici singular d'una planta dividit en tres
mòduls i situat entre la zona d'estacionament i els jocs
infantils. Una construcció pensada per integrar-se en l'entorn
amb l'estructura i amb els materials utilitzats. Les parets
seran de fusta i els sostres de xapa metàl·lica. A excepció
de la paret sud que estarà formada per un mur Trombe, una
construcció a què se li adhereix terra compactada per a què

Perímetre de la futura Aula de Natura des de la zona de jocs infantils

l'oest, la sala de formació i un auditori. L'Aula de Natura també
s'ha concebut com a un edifici energèticament sostenible i
autosuficient amb una instal·lació fotovoltaica de 18 plaques.
Aprofitarà el sistema geotèrmic dels pous canadencs per
filtrar l'aire de l'exterior i aconseguir fluxes freds o calents
depenent de l'època de l'any.
L'edifici ocupa un total de 550 m2 construïts i té un pressupost
de 780.000 euros.

Espai que ocuparà la futura Aula de Natura

faci d'aillant tèrmic i mantingui l'interior amb una temperatura
estable a l'estiu i a l'hivern. Els tres edificis estaran units
entre sí amb passadissos i vestíbuls vidrats per mantenir la
visual nord-sud del parc. A la part est, se situa l'edifici on hi
ha la sala d'exposicions i els lavabos. Al centre, una zona de
serveis i administració amb diversos despatxos i oficines. I a

Delimitació del perímetre on s'estan realitzant les obres
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COL·LABOREM PER PREVENIR LA
TRANSMISSIÓ DE LA COVID-19
1,5m

Respecta la distància física interpersonal de seguretat.

La mascareta és obligatòria per als majors de 6 anys,
tot i poder mantenir la distància de seguretat, a la via
pública, a l’aire lliure i en espais públics oberts o tancats.

Renta’t bé les mans amb aigua i sabó o amb gel
hidroalcohòlic.

Tapa’t la boca i el nas en tossir i esternudar amb el braç
o un mocador.

Eviteu donar-vos la mà, no baixeu la guàrdia al saludar-vos.

Si presentes símptomes, queda’t a casa i truca al 061.
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Donatiu a l'Ajuntament de material
informàtic de l'empresa veterinària Calier
La col·laboració entre l'Ajuntament i les empreses privades ha estat
clau des de que es va iniciar la pandèmia

L

es escoles de les Franqueses compten amb nou material
informàtic gràcies a l'empresa Calier. Aquesta planta
dedicada al sector veterinari ha fet un donatiu de 50
ordinadors. 25 aniran destinats al Consell Comarcal del
Vallès Oriental i 25 els ha recollit l'Ajuntament per repartir-los
a les escoles d'Educació Infantil i Primària del municipi. Cada
escola en rebrà 5 que faran servei a aquells alumnes que més
els necessitin.
Durant la recepció del donatiu l'alcalde, Francesc Colomé,
ha volgut destacar la generositat de les empreses durant la
crisi de la Covid 19, ha assegurat que "aquesta pandèmia la
guanyarem per molts factors, entre d'altres per les empreses
que ens estan ajudant, com per exemple Calier que ens ajuda a
informatitzar totes les escoles". L'alcalde ha anat acompanyat
del regidor d'Educació, José Antonio Aguilera, i de la regidora
de Dinamització Econòmica, Sònia Tena. Per la seva banda,
la directora de projectes estratègics de Calier, Tamara DíazVarela, ha destacat la donació com "la manera de col·laborar en
la formació dels més joves del municipi que ens ha vist créixer
com a empresa". A l'acte també hi ha assistit la consellera
d'Educació i el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
M. Lluïsa Ferrer i Ignasi Valls.

la xarxa de l'alumnat de les Franqueses iniciat pel Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Durant el mes d'abril i després de conèixer les necessitats
i mancances dels infants i dels joves del municipi, el
Departament va fer arribar ordinadors portàtils per a ser
repartits entre les famílies que no en disposaven. Els equips
de voluntaris els van fer arribar a les cases per garantir el
seguiment del curs escolar en línia.
La coordinació entre l'Ajuntament i els centres escolars ha
estat clau per conèixer les necessitats reals de les llars de
les Franqueses. Així, durant el mes de maig, es va repartir
una segona tanda de material i també paquets de connexió a
internet contractats des de l'Ajuntament per arribar allà on
no havien arribat les connexions previstes pel Departament
d'Educació.
Empreses i entitats a primera línia
La donació de Calier és només un altre exemple de la feina feta
per les empreses i les entitats durant la crisi de la Covid 19.

Digitalització contrarellotge
El confinament des del març i la incertesa sobre l'evolució de
la pandèmia i, per tant, sobre en quines condicions s'iniciarà
el curs 2020-2021 ha obligat a l'Ajuntament a complementar el
procés de repartiment de material informàtic i de connexions a

CITA PRÈVIA

Gairebé un centenar d'indústries amb seu a les Franqueses i
diverses associacions han subministrat material de manera
desinteressada als equips de voluntaris que van estar fabricant
material sanitari de seguretat durant el confinament i també
han fet donacions a l'Hospital de Granollers a través de la
Policia Local de les Franqueses.

Amb el codi QR podràs demanar cita prèvia al Servei d'Atenció a la
Ciutadania (SAC), a la Policia Local, al Patronat Municipal d'Esports, a
Secretaria i a l'àrea d'Activitats.
Si no disposes d'accés a internet, també pots demanar cita prèvia trucant al
938 467 676.
Si necessites contactar i concertar una cita amb l'àrea de Dinamització
Econòmica, ho pots fer de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h al 938 443 040.
L'Ajuntament de les Franqueses romandrà tancat entre el 10 i el 21 d'agost.
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[ actualitat ]
Corró d'Avall i Llerona mantenen la festa
major i Corró d'Amunt la suspèn

Les festes que tiren endavant ho fan en format reduït i amb aforaments
controlats mitjançant reserves prèvies

L

es comissions de les festes majors dels diferents
pobles de les Franqueses que se celebren durant els
mesos d'agost i de setembre han estat deliberant durant
les darreres setmanes per tal de prendre una decisió
sobre la celebració o la suspensió de les festes.

Corró d'Amunt, suspesa
L'Associació Festa Major els Escaldums de Corró d'Amunt
comunicava fa uns dies la decisió de suspendre l'edició
d'enguany amb un comunicat.
"Benvolguts veïns i veines,
Des de l'Associació de festa major hem estat treballant
durant temps amb i.lusió per tal d'oferir la millor Festa
Major possible en aquests temps amb el propòsit que
la cultura popular és un espai de trobada, de gaudi
col.lectiu, de nutrició per l'ànima, tan necessari ara i
sempre.
Però les circumstàncies actuals i la prudència ens
obliguen a cancel.lar la Festa Major.
Continuarem treballant per poder viure i reviure la festa
de Corró d'Amun tan bon punt sigui possible.
Associació Festa Major Els Escaldums de Corró
d'Amunt"

Corró d'Avall i Llerona la mantenen però en format reduït
Els organitzadors de les Festes Majors d'aquests dos pobles
han decidit mantenir la celebració i encara estan tancant la
programació per adaptar-la a la situació vigent.
A Corró d'Avall han decidit tirar la festa major endavant els
dies 18, 19 i 20 de setembre. Tindrà un format molt reduït, de
només 3 dies, i adaptat a les mesures de seguretat sanitària
8

Aquest 2020 està sent un any complicat, la COVID-19 ha fet
canviar la nostra manera de viure el dia a dia i de relacionarnos amb els altres. Els membres de la Comissió, com cada
any, vamcomençar a reunir-nos el passat mes de febrer per
anar pensant i organitzant la Festa majord’enguany. Però ja
entrats al mes d’abril vam veure que la Festa Major del 2020
no era viabletal com la teníem al cap.
És per això que, des de la Comissió de Festa Major de Corró
d’Avall, volem informar que, després de molts mesos de
donar-hi voltes, hem pres la decisió, conjuntament amb
l’Ajuntament de les Franqueses, de tirar-la endavant. La
Festa Major 2020 podreu gaudir-la del divendres 18 fins al
diumenge 20 de setembre, serà una festa adaptada a aquests
moments que estem vivint. Tantel consistori com la Comissió
estem d’acord que la prioritat, ara mateix, és la seguretat
sanitària de tots els veïns, per aquest motiu caldrà extremar
les precaucions i seguir en tot moment les normatives
sanitàries que en aquell moment ens vinguin determinades
pel govern. Al llarg dels pròxims dies anirem penjant tota la
informació a les xarxes socials.
Cuideu-vos. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

En el mateix sentit, Festes Laurona ha decidit també mantenir
la Festa Major de Llerona entre els dies 7 i 13 de setembre.
També estan acaban de configurar una proposta que s'adigui
amb la situació sanitària actual.
Des de la Comissió de Festa Major de Llerona, volem
informar, de que s’ha prés la decisió de tirar-la endavant, i
fer una Festa Major adaptada a la situació actual.
La voluntat, és poder realitzar una Festa Major adaptada a
la situación actual, amb actes al gust de tothom i seguint
tots els protocols establerts per les autoritats sanitàries,
per tal de garantir la seguretat de tots els Lleronins i
Lleronines. Tots els actes serán programats de forma
segura i complint amb les normatives sanitàries que en
aquell momento ens vinguin determinades pel Govern.
La Festa Major d’enguany, tindrà lloc la setmana del 07 al
13 de Setembre.
Salut. FESTES LAURONA – Comissió de Festa Major del
Poble de Llerona
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“Aquest govern aposta al 100% per la cultura”
Entrevista a Juan Antonio Corchado, 1er tinent d’alcalde, regidor de
Cultura, Participació i Relacions Ciutadanes

L

es Franqueses és sinònim de festa major i a les
Franqueses en tenim 5. Aquest any tot és una mica més
complex, oi?

Si, molt complex, les comissions de les festes majors de
Bellavista i Corró d’Amunt han cancel·lat les seves festes davant
la crisi de la COVID-19, i les entitats que organitzen les de Marata,
Llerona i Corró d’Avall, de moment, les mantenen. Nosaltres
ens hem reunit amb totes elles, les acompanyem i treballem
conjuntament per trobar alternatives o perquè les que es puguin
dur a terme ho facin amb total seguretat.
Aquests dies hem escoltat moltes veus que defensen la cultura.
Quines directrius creieu que ha de seguir l’Ajuntament per
donar suport a la cultura i alhora mantenir la prevenció per la
situació sanitària actual?
Els esdeveniments culturals i les activitats de les nostres
entitats s’han reinventat per la salut de tots i totes, la cultura és
part del motor fonamental per tornar la normalitat a les nostres
poblacions. En primer lloc, des de l’Ajuntament traslladem a totes
les entitats les mesures pertinents que han de complir en els seus
actes per evitar la propagació del virus. S’ha de tenir en compte
l’ús obligatori de mascareta, el distanciament, la desinfecció,
espais acotats… Així mateix, el govern donarà el màxim suport
mitjançant el Pla de Xoc, que inclou un eix específic de mesures de
suport a la cultura, educació i esport dotat de 230.000 euros.
Amb el Covid-19 han arribat molts canvis d’organització. Com
s’ha viscut des de l’àrea de Cultura?
Ha estat un moment dur, però també molt interessant perquè hem
fet un Sant Jordi i un Sant Ponç virtual i hem recuperat l’essència
de la cultura que és la cultura popular feta per les entitats i des de
les persones. Estem molt contents d’haver trobat aquest espai i
dels resultat. Ho hem viscut com un repte. Hem treballat per no
perdre les festes populars i conservar-les encara que sigui en
línia pel moment actual.
Aquests canvis han arribat per quedar-se?
Potser no per quedar-se, però és una oportunitat per fer projectes
conjunts. Ens hem acostumat a fer moltes coses en línia i això ens
pot ajudar a arribar a persones que potser abans no arribaven.
Però jo crec que ha vingut a combinar-se, no a quedar-se. Serà
una eina més a tenir en compte.
Per tant, hi ha una aposta clara des de l’Ajuntament per
mantenir la cultura tot i el moment actual...
Evidentment. Aquest govern aposta al 100% per la cultura.
Abans feia referència al Pla de Xoc, quines considera que han de
ser les prioritats en aquests moments?
En primer lloc, l’objectiu són les persones, això és el més
important. Per això s’han de garantir que les persones tinguin
totes les necessitats cobertes per viure dignament. En aquest
sentit, Polítiques Socials té una funció molt clara, hem engegat un
projecte per fer front al lloguer dels habitatges perquè ningú quedi

Juan Antonio Corchado

fora de casa i pugui viure dignament. El servei a les persones és
fonamental i és la prioritat. També hem d’estar al costat de la
petita i mitjana empresa, el Pla de Xoc garanteix un ajuda, que no
els resoldrà totalment aquesta situació tan complicada, però els
permetrà avançar.
Aquest Pla de Xoc s’allargarà en el temps i s’adaptarà als canvis
que puguin sorgir...
Tenim una comissió que es reuneix setmanalment formada per
tots els grups impulsors del Pla de Xoc, tant govern com oposició,
perquè no és un projecte de govern, sinó de tot l’Ajuntament, de
qualsevol grup municipal que hi ha volgut estar. De fet, formen
part del Pla de Xoc tots els partits que hi ha volgut estar, els que
no hi són és perquè no han volgut. I la realitat és que és dinàmic i
actiu. Cada setmana es produeixen canvis perquè la situació està
en actiu i, per tant, el projecte també. En principi és fins al mes
de desembre, però aquest Ajuntament està preparat per allargarlo el temps que sigui necessari. Tenim més d’1.100.000 euros,
que hem de destinar amb la finalitat que s’ha creat: ajudar les
persones, a les empreses i al nostre comerç.
Quin ha de ser el paper de l’Ajuntament com a administració
més propera al ciutadà?
L’Ajuntament és la trinxera, el primer lloc on el veí o la veïna va
a demanar el que necessita. I per això estem. El que ha de tenir
és una escolta molt activa perquè és la manera de saber el que
necessita realment la ciutadania i poder elaborar els projectes i
els mecanismes necessaris per trobar solucions.
Quina és la seva visió de futur?
Jo sóc positiu i optimista, però hem de tocar de peus a terra i la
situació és complicada. Els casos de rebrots ens preocupen i
ens ocupen. Estem treballant per fer front a aquests temes i això
també passa per anul·lar activitats que organitza l’Ajuntament
perquè el primer és la salut de les persones. Però quedem-nos
amb l’optimisme perquè hem d’avançar i sobretot estar al costat
de les persones més vulnerables. La crisi derivada de la COVID19
ha tensat al màxim el nostre sistema sanitari econòmic i social,
però també ha suposat una oportunitat per construir entre tots i
totes una societat millor, on es posi al centre a les persones.
9
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Es comença a rodar un documental sobre
la mongeta del ganxet a les Franqueses

El treball audiovisual s’estrenarà a finals de novembre per posicionar el
municipi com un dels principals productors d'aquest llegum

E

n principi, el 29 de novembre està previst celebrar la 10a Festa de
la Mongeta del Ganxet al Consell de Poble de Llerona amb l’objectiu
de contribuir a la difusió i promoció dels productes de proximitat.
Aquest any, però, el desenvolupament d’aquest acte dependrà de
la situació sanitària del moment. És per aquest motiu que l’Ajuntament
ha encarregat el rodatge d’un documental sobre aquest llegum i la seva
importància lligada al territori.
Aquest treball audiovisual explicarà tot el procés del conreu de la mongeta
del ganxet, des de la seva plantació fins a la recollida i la preparació per
a la comercialització mitjançant entrevistes a pagesos i pageses de les
Franqueses, així com professionals del món de la gastronomia. Tot i que
la major part del conreu d’aquest llegum es troba a Llerona, la intenció
del documental és gravar una representació de les plantacions que hi ha
a cadascun dels pobles per tal de potenciar l’agricultura local i presentar
les Franqueses com un dels municipis més importants en la producció de
producte agrícola.
La previsió és estrenar el documental a la 10a Festa de la Mongeta del
Ganxet, una vegada hagi finalitzat tot el procés des de la plantació fins
a la comercialització. Després de la seva estrena, aquest documental
es projectarà a l’Aula de Natura, el centre d’interpretació que hi
haurà properament al Parc del Falgar amb l’objectiu de posicionar les
Franqueses com un dels municipis productors de mongeta del ganxet
més importants del territori.

Delegacions de les funcions d'alcaldia al mes d'agost

Juan Antonio Corchado
Del 3 al 16 d'agost

José Antonio Aguilera
Del 17 al 23 d'agost

Montse Vila
Del 24 al 30 d'agost
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[ actualitat ]
Oberta la convocatòria d'ajuts a la
rehabilitació d'edificis de caràcter general
També s'amplien les moratòries al pagament d'hipoteques, lloguers i
subministraments per vulnerabilitat sobrevinguda per la Covid-19

L

a Generalitat de Catalunya ha convocat la línia d'ajuts per
a arranjaments a edificis i a habitatges d'ús residencial.
Els ajuts es poden demanar fins el 18 de setembre de
manera telemàtica.

LINIA 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat
d'utilització i de l'accessibilitat.

Van dirigits a comunitats de veïns o agrupacions d'aquestes
o a propietaris o concessionaris d'habitatges sense divisió
horitzontal.

Cal que el resultat de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici
(IITE) sigui amb deficiències qualificades com importants, greus
o molt greus.

Hi poden optar els edificis plurifamiliars, unifamiliars aïllats o
unifamiliars en filera on, com a mínim el 70% de la superfície
construïda per damunt de planta baixa, ha d'estar destinada
a habitatge, essent mes del 50% dels habitatges de l'edifici,
domicili habitual i permanent, segons el padró.

a. Les deficiències relatives a l'estat de conservació dels
fonaments i l'estructura, inclosos els cantells de balcons i
voladissos estructurals, i les instal·lacions que representin
risc per a la seguretat i salubritat de les persones.
b. Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les
cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, que comportin
una millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic, i els treballs
d'eliminació d'amiant i fustes tractades amb creosota.

Hi ha dues línies de subvenció, depenent de si els edicis han
estat construïts abans del 1996, abans del 2007 o són posteriors.
Aquestes línies fan referència a la millores d'estructures i
instal·lacions, de l'eficiència energètica i la sostenibilitat i de
l'accessibilitat.
LÍNIA 1. Foment de la millora de l’eficiència energètica i
sostenibilitat.
a. Millora a l’envolupant de l’edifici.
b. Nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció
d’aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament
tèrmic, o millora de l’eficiència energètica dels mateixos.
c. Instal·lació d'equips de generació o que permetin la
utilització d'energies renovables
d. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions
comunes d'ascensors i il·luminació, de l'edifici o de la
parcel·la.
e. La millora de les instal·lacions de subministrament i
instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua
tant d’aigua potable com de sanejament. (2)
f. La millora o condicionament d'instal·lacions per a
l'adequada recollida i separació dels residus domèstics.
g. Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres
establerts al document bàsic del Codi tècnic de l'edificació
(CTE) DB-HR, protecció contra el soroll.
h. Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en els
serveis i instal·lacions comunes del edificis o urbanitzacions.
i. Les instal·lacions de façanes o cobertes vegetals.
j. La instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorials.
k. Les que millorin el compliment dels paràmetres establerts
en el document bàsic del CTE DB-HS vigent de salubritat o de
reducció de concentració de radó..
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1. Actuacions subvencionables de conservació

2. Actuacions subvencionables per a la millora de la seguretat
d'utilització i de l'accessibilitat.
És independent del resultat de l'informe IITE. Son
subvencionables les actuacions de millora de la seguretat
d'utilització i de l'accessibilitat, fins a compliment de la normativa
vigent, o en cas incompatible, màxim grau d’adequació viable a
la mateixa. Inclou instal·lacions de nous equips o millora dels
existents.
a. Ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres
dispositius d'accessibilitat.
b. Elements d'informació o d'avís, visuals o acústics.
c. Videoporters i anàlegs.
d. Domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir
l'autonomia de les persones grans o amb discapacitat
En cas de ser perceptor de la subvenció, l'obra s'haurà de
començar en un termini màxim de 8 mesos des de la concessió
i finalitzar en un termini màxim de 24 mesos des de la mateixa
data.
Si teniu dubtes o necessiteu informació podeu contactar amb el
Punt d'Informació de l'Habitatge de les Franqueses, mitjançant
una instància genèrica a l'Ajuntament o per telèfon al 938 467 676,
o a l'oficina comarcal d'habitage del Vallès Oriental, habitatge@
vallesoriental.cat o al 938 600 700.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

P

aral·lelament continuen vigents diversos ajuts en
matèria d'habitatge referents als efectes econòmics de
la Covid-19. Entre d'altres, s'han ampliat les moratòries
al pagament del lloguer, de les hipoteques i dels
subministraments per a vulnerabilitats sobrevingudes per
la crisi sanitària. A continuació fem un recull de la situació
d'aquests ajuts:
Suspensió temporal dels desnonaments de persones
vulnerables (Reial Decret Llei 11/2020)
TERMINI VIGENT FINS EL 30 DE SETEMBRE
Pròrroga extraordinària dels contractes
d'arrendament de l'habitatge habitual
TERMINI VIGENT FINS EL 30 DE SETEMBRE
Garantia de subministrament d'energia
AMPLIACIÓ DE LA MORATÒRIA FINS EL 30 DE
SETEMBRE
Moratòria en el pagament del lloguer a persones en
situació de vulnerabilitat sobrevinguda pel Covid-19
AMPLIACIÓ FINS EL 30 DE SETEMBRE

Moratòria en la quota de la hipoteca a persones en
situació de vulnerabilitat sobrevinguda pel Covid-19
AMPLIACIÓ FINS EL 29 DE SETEMBRE
Moratòria en el pagament dels lloguers dels
habitatges municipals i de tots aquells habitatges
administrats per l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya AMPLIACIÓ FINS EL 30 DE SETEMBRE
Ajuts al lloguer de l'habitatge habitual 2020 i ajuts de
lloguer Covid-19
CONVOCATÒRIA COVID-19 SUSPESA I CONVOCATÒRIA
A L'HABITATGE HABITUAL FINALITZADA
Ajuts al pagament del lloguer a persones majors de
64 anys
CONVOCATÒRIA FINALITZADA
9. Prestacions d'especial urgència per a l'habitatge
per deutes de rendes de lloguer, de les quotes de
la hipoteca i per atendre situacions de pèrdua de
l'habitatge VIGENT TOT L'ANY.
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[ les
actualitat
Franqueses
]
en imatges ]
Casals d'estiu, Activa l'Estiu i Juliol Esportiu
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Cloenda dels tallers per a la gent gran
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[ actualitat ]
Les Franqueses s’adhereix a la Xarxa de
Municipis LGTBI

La suma de ciutats i pobles compromesos augmenta la capacitat d'acció
política i social per superar perjudicis i discriminacions LGTBIQfòbiques

L

es Franqueses del Vallès s’ha
convertit en municipi LGTBI en
el seu compromís de construir
una societat respectuosa en
tots els àmbits. L’Ajuntament ha
aprovat en sessió plenària l’adhesió
a la Xarxa de Municipis LGTBI (pobles
i ciutats per la diversitat, sexual i de
gènere) amb l’objectiu de lluitar contra
l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia,
la intersexofòbia i la bifòbia de manera
quotidiana i des dels diversos àmbits de
la política local.
Es tracta de la xarxa de municipis
de l’àmbit català compromeses amb
les polítiques locals sobre diversitat
sexual i de gènere. Aquesta xarxa va ser
constituïda i presentada públicament el
28 de juny de 2016, coincidint amb el Dia
de l’Orgull LGTBI. La seva finalitat és
compartir experiències, crear sinergies
i sumar voluntats en la defensa dels
drets de totes les persones LGTBI i fer
de la diversitat sexual i de gènere un
valor compartit per la ciutadania en
general.
Dos passos de vianants irisats com a
mostra d'orgull LGTBI
Els passos de vianants situats davant
la Biblioteca Municipal de l’Espai Can
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Prat i del Centre Cultural de Bellavista
s’han tenyit amb els colors LGTBI com
a mostra “visible” del compromís de les
Franqueses del Vallès amb la diversitat
sexual i de gènere.
Les biblioteques són un espai de
tolerància i un punt de trobada
generacional,
per
aquest
motiu
l’Ajuntament ha escollit els passos de
vianants situats davant les biblioteques
pel simbolisme que tenen, llocs plens
d’informació i diversitat.

L’alcalde, Francesc Colomé, la regidora
de Feminisme i Igualtat, Marta Reche, 12
regidors i regidores i una representant
de l’Associació Mirall els han pintat
amb els colors de l’Arc de Sant Martí
per reivindicar els drets de lesbianes,
gais, trans, bisexuals, intersexuals i
d’altres identitats sexuals i de gènere.
Amb aquesta acció s’evidencia la
implicació del municipi amb la lluita
contra qualsevol tipus de discriminació
que pugui patir una persona per estimar
a qui vulgui i com vulgui.

[ matriculacions curs 2020-2021]
Jornades de portes obertes
Escoles Bressol Municipals

Dimecres 23 de setembre
de 17.30 a 19 h

EBM Cavall Fort
Carrer Miquel Martí i Pol, 6-8 //Tel. 938 463 494
escolabressol.cavallfort@lesfranqueses.cat
EBM el Gegant del Pi

Dimarts 22 de setembre

Carrer de Provença, 20 // Tel. 937 320 300
escolabressol.elgegantdelpi@lesfranqueses.cat

de 17.30 a 18.30 h
Dimecres 23 de setembre
de 17 a 18.30 h

EBM les Tres Bessones
Carrer Sant Joaquim, 85 // Tel. 938 498 483
escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat

Dimecres 9 de setembre.
Sessió 1 a les 17 h i sessió 2 a les 19 h.
Plaça de l'Escorxador, 1 // Tel. 938 465 636 // escola.musica@lesfranqueses.cat

Matriculacions
Centre de Formació d'Adults

Del 2 al 9 de setembre
Carrer de Rosselló, 37. 938 402 653
Correu: cfabellavista@xtec.cat
https//: agora.xtec.cat/cfabellavista/

Institut Lauro

Cicles formatius
de l'1 al 7 de setembre
Carrer d'Astúries, 3 // Correu: ieslauro@xtec.cat
938 402 852 https://blocs.xtec.cat/inslauro //

Per visitar els centres educatius CAL DEMANAR CITA PRÈVIA i s'han de tenir en compte les següents
indicacions: anar de manera individual, dur la documentació i un bolígraf i portar mascareta.
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[ actualitat ]
Obertes les inscripcions al Casal infantil
de setembre

Les activitats estan subjectes a l’evolució de la crisi de la Covid-19 i a les
indicacions de les autoritats sanitàries al respecte

E

l retorn laboral dels pares i mares és, sovint,
anterior a la represa de l’escola. A més, enguany,
més de 4 milions de famílies amb infants s’han
vist obligades a conciliar durant els darrers
mesos resultant difícil combinar de manera adequada
el treball i la família. En aquest sentit, l’Ajuntament de
les Franqueses vol seguir oferint el Casal infantil de
setembre amb l’objectiu de contribuir a tornar als hàbits
de rutina dels infants en un entorn lúdic, de convivència
i d’aprenentatge.
Els infants, encara es poden inscriure al Casal infantil
de setembre. Les activitats es desenvoluparan de l’1 al
10 de setembre, en dues ubicacions, al Centre Cultural
de Bellavista i al Centre Cultural de Can Ganduxer.
L’horari de funcionament serà de les 9 a les 13 h, amb
els serveis opcionals d’acollida, menjador i casal de
tarda.
Si voleu més informació i/o realitzar les inscripcions
podeu trucar al 938 405 781. El preu és de 50 euros
(42,50 euros el segon germà). La realització del casal
així com el desenvolupament de les activitats està
supeditat a l’evolució de la crisi de la Covid-19 i a les
indicacions de les autoritats sanitàries competents.

Portes obertes dels Casals infantils municipals
Del 14 al 20 de setembre es podrà realitzar una visita a les
instal·lacions per conèixer l’espai i com es realitzaran les
activitats dels Casals Infantils Municipals, adreçats a infants
de 3 a 11 anys, amb durada de setembre a juny, de 16.30 a 18.30
h. Les visites es realitzaran amb cita prèvia, trucant al 938 405
781 (Bellavista) o al 938 466 506 (Corró d’Avall), i/o enviant un
correu electrònic a casalsinfantils@lesfranqueses.cat

Represa de les activitats del Centre Municipal de Joves i
Espai Zero
Els joves a partir de 12 anys ja es poden inscriure al servei
educatiu de lleure del Centre Municipal de Joves, de setembre
a juny, de 17.30 a 20.30 h. Si voleu més informació i/o realitzar
les inscripcions podeu trucar al 938 405 781 (Bellavista) o al
938 404 967 (Corró d’Avall), i/o enviant un correu electrònic a
centrejoves@lesfranqueses.cat
L’Espai Zero també reprendrà la seva activitat a partir del 8 de
setembre. Si voleu més informació i/o realitzar les inscripcions
podeu trucar al 938 404 624 i/o enviant un correu electrònic a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Inscripcions obertes als nous cursos de Dinamització Econòmica

D

esprés
de
l'aturada
obligatòria de la Covid 19,
les Franqueses recupera
els cursos per a treballadors (en
actiu o aturats), emprenedors
i autònoms i empreses. Les
inscripcions ja estan obertes i per
fer-les només cal trucar al telèfon
de
Dinamització
Econòmica,
el 938 443 040 o escriure a
dinamitzacio@lesfranqueses.cat.
L'horari d'atenció és de dilluns
a divendres, de 8.30 a 14 h. Les
instal·lacions, però, romandran
tancades del 3 al 21 d’agost.

Formació per l’ocupació:

Tots
els
cursos
estan
subvencionats per l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès.

Formació "10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica"
dia 27 de juliol de 2020 de 9.30 a 13.30h.
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Curs de Manipulació d'aliments. 30/09/2020 de 9.15 a 13.15 h
Curs de Sap Business One De dl a dj de 9.15 a 12.15 h del 5 al 21 d'octubre de 2020
Curs d'Informàtica Dl i dc de 9.15 a 12 h del 26 d'octubre al 25 de novembre de 2020
Curs de Dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil
De dilluns a divendres de 9.15 a 14.15 h del 5 d'octubre al 16 de novembre de 2020
Formació per autònoms i emprenedors:
Formació "Coneix els requisits legals i fiscals de la venta online"
dies 20 i 24 de juliol de 2020 de 9.30 a 12.30h.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Millores a les instal·lacions esportives

Es realitzen tasques de manteniment correctiu i preventiu de la pista
coberta poliesportiva de la Zona Esportiva de Corró d’Avall

L

es Franqueses iniciarà la temporada esportiva 2020/2021
amb les instal·lacions millorades. L’Ajuntament aprofita
els mesos estivals de menor afluència d’usuaris per a
realitzar tasques de manteniment i millora a les zones
esportives del municipi. En concret, s’han realitzat treballs
correctius i preventius de la pista coberta poliesportiva de
Corró d’Avall, amb la col·locació d’una capa d’aïllament i xapa
metàl·lica en la coberta i el canvi de revestiment perimetral de
l’espai de joc deteriorat. Abans d’aquesta actuació es produïen
condensacions en la part inferior de la coberta que dificultaven
l’ús de la pista poliesportiva en condicions de seguretat durant
els períodes de pluges abundants.
També s’han realitzat treballs a la piscina d’estiu de la Zona Esportiva de Corró d’Avall on s’ha alçat la tanca perimetral que
envolta la piscina, amb un suplement d’1,20 metres d’alçada i 18 metres de llargada i s’ha reforçat la porta d’entrada de vehicles
d’emergència, amb l’objectiu de millorar la seguretat dels usuaris.
A la Zona Esportiva de Llerona s’ha construït una nova vorera d’accés a les instal·lacions i s’ha col·locat una tanca perimetral
d’accés a la zona de vestidors. Properament, s’hi instal·laran càmeres metodològiques com a programa pilot d’anàlisi de la
metodologia de joc i augmentant la seguretat dels usuaris durant la pràctica esportiva

L’Ajuntament repara les pistes d’skate de Cal Gavatx

L

’Ajuntament ha realitzat treballs de reparació dels
elements modulars de les pistes d’skate de Cal Gavatx,
substituint tant la superfície de rodament com el suport
de contraxapat del planter, la rampa i el half pipe.

L’actuació s’ha realitzat aquest mes de juliol com a mostra
de l’aposta de les Franqueses per una modalitat esportiva
que augmenta seguidors. Les Franqueses compta, des de fa
anys, amb dues instal·lacions. La més antiga, la de Bellavista,
situada rere l'Escola Bellavista-Joan Camps, disposa de
tres elements i va ser renovada durant el 2014, coincidint
amb la inauguració dels 8 mòduls (quarters, rampes, funbox
i planters) de les pistes d'skate de Cal Gavatx. Aquestes
darreres han estat la seu de diversos campionats com la 1a
Competició d'Esports Extrems o el 1r Campionat d'Skate de
les Franqueses. Les pistes de Cal Gavatx es van ampliar al
2018 amb la construcció d’un bol, un vas de formigó d'1,5 m de
profunditat màxima amb formes arrodonides per ampliar la
capacitat d’aquesta instal·lació esportiva.
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[ espectacles ]
Espectacles Infantils i familiars
Espectacles
Infantils i Familiars, Humor&Co i concerts
Cançó, música, contes,
endevinalles i poesia
Ds. 3 d'octubre
18 h Casal Cultural
de Corró d'Avall
Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir
d'1 any
CABARET PATUFET. Samfaina de Colors. Aconseguirà la
Rateta Presumida trobar l'amor de la seva vida? I, la Lluna
podrà enredar al Sol? Per què vol la nina Marta anar a la
platja? Quin és l'ocell que dorm a la palla i que pon un ou
cada setmana? El drac ens vol espatllar la festa. Se'n sortirà?
I, en Patufet, què hi té a veure en tot plegat? Totes aquestes
preguntes tenen resposta en un cabaret petit com un granet
d'anís: el Cabaret Patufet.
Autor: X. Múrcia - Direcció: M. Vilasís - Veus, campanes,
pandereta i picarols: M. Vilasís - Veu i guitarra: X. Múrcia
Espectacle de música en directe, de
titelles i d’actrius
Ds. 24 d'octubre
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys

Espectacle de titelles. Un
clàssic de la literatura per
a infants
Ds. 10 d'octubre
18 h Casal Cultural
de Corró d'Avall
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 3 anys
LA LLUNA D'EN JOAN. Teatre Nu. Un espectacle que ens
parla de les emocions d’un nen que ha de salvar la vida del
seu pare malalt. En Joan és un nen que viu en una illa amb el
seu pare, que és pescador. Tots dos viuen feliços però, una nit
de tempesta, un cop de mar arrabassa la salut del pare...
Autora del conte: C. Solé - Direcció i dramatrúgia: V. Borràs
- Intèrprets: F. Mas i M. Hervàs - Disseny escenografies i
titelles: Teatre Nu - Construcció de titelles: C. Solé i Teatre Nu
Màgia i ombres xineses
Ds. 7 de novembre
18 h Teatre Auditori de
Bellavista
Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 4 anys

SOPA DE PEDRES. Engruna Teatre. Sopa de Pedres és la
història de l’Alma, una nena que ha de fugir del seu país
perquè veu com al cel enlloc de volar-hi estels un dia hi
arriben els avions. Una història que parla de persones que
han de fugir de casa seva i arriben a terres que no coneixen.

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.

Idea original i creació: Engruna Teatre - Direcció: M.
Fernàndez - Interpretació: A. Farriol i J. Santacana

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

Circ i teatre

Espectacle de circ

Ds. 14 de novembre
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Per a tots el públics

Ds. 28 de novembre
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 50 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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TOTAL GLAMOUR. The Sullivan's.
Un combinat de números de circ:
mini trapezi, malabars, monocicles,
equilibris i acrobàcies i, fins i tot,
màgia a càrrec d’una companyia
catalana-brasilera formada per
artistes de llarga trajectòria. Un
espectacle fresc i divertit.
Artistes de circ: Rosa Pelàez i Antonio Correa - Direcció:
Ignasi Gil
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[ espectacles ]
Humor & Co / Concert d'Any Nou

Comèdia

Espectacle d'humor

Ds. 17 d'octubre
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 70 minuts
Preu: 8 i 6* euros
Recomanat a partir de 12anys

Dv. 30 d'octubre
21 h Casal Cultural de Corró
d'Avall
Durada: 60 minuts
Preu: 9,50 i 8* euros
Espectacle concebut per a
adults

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

HOME ORQUESTRA. En Peyu. A l’Home orquestra en Peyu fa
un recull dels seus millors textos i posant-los en escena amb
la festa major com a fil conductor. L’objectiu de l’espectacle
és que la gent que no pugui anar a tots els actes de la festa,
en una horeta se’n faci una idea de tot. Evidentment, tot
plegat només és una excusa per a què finalment pugui ho
desenvolupi a través de la ironia i l’humor al que ens té
acostumats. En Peyu en estat pur.
Guió i interpretació: Peyu - Direcció: Joan Roura

Espectable de pallasso

Tot un clàssic a les
Franqueses

Dv. 13 de novembre
21 h Teatre Auditori de Bellavista Durada: 75
minuts
Preu: 9,5 i 8* euros
Recomanada a partir de 10 anys
CALMA!. Guillem Albà. Guillem Albà ens explica, sol i sense
paraules, un fet tan complex i alhora tan quotidià: la pressa.
Aquest "corre tothora" en el que vivim instal·lats. CALMA! porta
l’espectador a gaudir d’una experiència ara còmica, ara poètica. Amb
el clown com bandera i a través dels titelles, el gest, les ombres o
la música; farà qüestionar-nos el dia a dia i el propi viatge vital. Si
val la pena córrer tant, si estem fent el que realment ens omple, i en
definitiva: si volem seguir així o volem canviar-ho.
Direcció i Interpretació: Guillem Albà - Creació: Alícia Serrat, Marc
Angelet, Andreu Martínez i Guillem Albà - Música: Pep Pascual.

Dv. 1 de gener del
2021
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 85 minuts
Preu: 18 i 15*
euros
CONCERT D'ANY NOU. Orquestra Internacional
Maravella. 30è Concert de Cap d’Any que fa la
Maravella a les Franqueses. Un gran espectacle de
música i cançons de diferents estils i èpoques.
Cantants: Imma Comadevall, Meritxell Galán, Benjamí
Felip i Audreu Montiel - Direcció musical: Eduard Font

Venda d'entrades
(*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25
anys)
Anticipada, a partir del 25 de setembre,
a les taquilles del Teatre Auditori de Bellavista i del Casal Cultural de Corró d’Avall,
de dl. a ds. de 17 a 21 h, i ds., també, de 10 a 14 h,
i a:
www.teatres.lesfranqueses.cat
www.entrapolis.com
El dia de la funció, les taquilles dels teatres obren 2 hores abans,Entrades
numerades. Les condicions d’accés queden subjectes a les mesures sanitàries
preventives per la Covid-19 vigents.
Informació: 938 466 506 www.lesfranqueses.cat
Teatre Auditori de Bellavista. Carrer d’Astúries, 1. Tel. 938 405 782
Casal Cultural de Corró d’Avall. Avinguda de Santa Eulàlia, s/n.
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[ grups polítics ]
Montse Vila

Portaveu del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)
Aconsellar particularment una cosa a algú és el significat que li dóna el lloat diccionari català a la paraula recomanació. És
potser una paraula que sempre s'ha entès per, i des d’una posició de coneixença, ajudar a algú altre que està més perdut. En
tot cas moltes vegades els pares recomanen, des de la seva situació de superioritat, vers uns fills i filles adolescents que les
utilitzen sobretot per saber la tanca que s'han de saltar.
Amb la Covid-19 s’està utilitzant i, tot i que no ben bé s’està interpretant amb orelles d’adolescent, potser s’hauria d’obligar per
sectors a seguir-les! No ens penséssim que els únics que tenim excuses per no seguir-les som nosaltres.
O potser únicament som capaços d’utilitzar-les per anar a collir bolets, triar un bon restaurant, o comprar l’últim model de
mòbil.
Potser, tot i queixar-nos, som més un país de normes, obligacions i multes...totes elles retallen, tinguem-ho clar, retallen els
nostres drets, però està vist i comprovat que si no hi són no som capaços de gestionar-nos.

José Antonio Aguilera

Regidor del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés [PSC-CP]
L’inici del curs escolar 2020-2021 està ple d’incerteses, doncs serà el primer després de la crisis del covid19, i implicarà la
tornada a les aules d’infants i adolescents després de gairebé mig any tancades per reprendre les classes i l’activitat lectiva. La
Generalitat i el Departament d’Educació ha marcat unes directrius molt obertes, poc específiques, doncs els hi ha traspassat
la competència de gestió a cadascun dels centres educatius, obligant-los a gestionar temes pels quals no estan preparats
donades les circumstàncies actuals. L’educació pública ha de ser de vital importància pel nostre govern autonòmic, està en joc
el futur dels nostres infants i joves i no podem permetre aquestes llacunes alhora de donar instruccions als centres. A més, el
Departament d’Educació ha de garantir la dotació de dispositius i connectivitats per a tots els alumnes que ho necessitin, no
només per franges segons l’edat, doncs estem davant una situació que ja hem viscut aquests darrers mesos i coneixem les
mancances que han quedat paleses. Des de l’àrea d’Educació, el PSC de les Franqueses hem estat i estem en comunicació
directa constant amb els centres del nostre municipi, i volem agrair l’esforç de tots ells vers els i les nostres alumnes. Seguirem
treballant i buscant solucions, demanant responsabilitats i gestió a aquells que sí en tenen competència i estan obligats a
desenvolupar-la pel bé de tots de forma prioritària en aquest inici de curs escolar tan incert com és el 2020-2021.

Àngel Profitós
Regidor del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
Disposem, finalment, d’un Pla de xoc municipal contra els efectes de la Covid 19. És una suma de bones intencions en què hem
treballat la major part de grups del consistori. Ara hem d’anar veient la voluntat i la capacitat d’aplicar-lo en benefici de la
gent de les Franqueses, de la nostra qualitat de vida i de l’esperança de no veure estroncats futurs familiars i de negoci. Fins
ara, el fons es nodreix només de subvencions externes, d’estalvis per actes i despeses no realitzades aquest any i de reserves
acumulades històricament. Fins ara no s’ha sacrificat cap inversió de les previstes pel govern. Esperem que, si calgués (perquè
les coses anessin mal dades), acceptessin posar per davant de la construcció d’un pavelló esportiu un increment de diners
al pla de xoc. Perquè no serà fàcil obtenir diners de més amunt mentre pertanyem a un estat espanyol que no té cap crèdit
exterior, que no genera cap confiança als seus socis, que té fama d’incomplir els seus compromisos i que, pel que sembla a
mig juliol, només podrà aconseguir diners a canvi de prometre més sacrificis dels seus súbdits (nosaltres) per poder retornar
els préstecs comunitaris. I no és estrany. Mentre els reis de tota Europa eren guillotinats, expulsats i obligats a respectar la
llei, els Borbons espanyols, amb el beneplàcit i la complicitat dels governants passats i actuals, fa més de 300 anys que roben
i dilapiden bens i recursos de l’estat. Cal una gestió propera, honrada i diligent de la crisi, a tots els nivells. I l’Ajuntament és el
primer nivell de poder, el més proper a les persones.
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Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]
La sensación de inseguridad en el Barrio Bellavista es una queja constante de muchos vecinos y un problema que seguirá
creciendo si no hay una expresa voluntad política de solucionarlo.
Garantizar la seguridad es un deber y todos nuestros vecinos y vecinas tienen derecho a sentirse seguros en sus barrios y a no
tener que soportar situaciones incívicas, algunas de ellas graves, que erosionan la buena convivencia y generan malestar.
Dotar de una mayor vigilancia el barrio con la presencia continua de agentes patrullando a pie en las zonas más conflictivas e
instalar una oficina fija en Bellavista donde el ciudadano pueda dirigirse para interponer una denuncia son medidas necesarias
para solucionar este problema.
Y si no hay suficientes recursos, se debería dotar a la plantilla de la Policía Local con más agentes para garantizar la seguridad
en Bellavista y, por ende, cubrir correctamente todo el municipio.
Un buen diagnóstico de la situación y una actuación a tiempo pueden prevenir muchos problemas y que los que ya hay se
solucionen y no se cronifiquen.
Cs LFV seguirá exigiendo al equipo de gobierno del Ayuntamiento que tome las medidas necesarias para devolver a Bellavista
la tranquilidad y seguridad que merece.

Maria Forns

Regidora del grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa
Municipalista [SAL-CUP-AMUNT]
Esmentem alguns temes d’interès municipal que hem conegut o tractat durant aquest any, i les dites populars que ens
suggereixen.
Contaminació atmosfèrica i acústica a Corró d’Avall i Llerona: “Fer els ulls grossos.”
Criteris d’atorgament de subvencions a les entitats esportives i culturals: “Jo m’entenc i ballo sol.”
Protocol contra les agressions masclistes, pla d’igualtat, pla de risc químic, pla de risc radiològic: “Qui espera es desespera.”
Accions per frenar l’emergència climàtica; pacificació del camí de Marata; convocatòria del Consell de Pagesia amb la
freqüència que estableixen els estatuts; resposta a les al·legacions al catàleg de masies: “Qui dia passa any empeny.”
Greu segregació escolar a primària, que amenaça de passar també a secundària; insuficiència de places als instituts: “Amagar
el cap sota l’ala.”
Oposició al centre de menors projectat per la Fundació Mercè Fontanilles a Can Santa Digna: “Donar garses per perdius.”
Empadronament de persones que viuen al municipi però no tenen domicili fix: “Donar excuses de mal pagador.”
Urbanització del sector N: “Sets i vuits i cartes que no lliguen.”
Requalificació de terreny agrícola per ampliar la zona esportiva de Llerona; urbanització del sector C de Corró d’Amunt: “Déu
nos en guard d’un ja està fet.”

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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