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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:
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 ]

H

em presentat el Pla
d’Actuació
Municipal
per aquest mandat a les
Franqueses del Vallès. I
ho hem fet en un document que li
diem Pam a Pam. I per què? Doncs
perquè així és com volem avançar,
pam a pam, amb passes segures i
fermes per fer d’aquest municipi un
lloc on viure amb qualitat de vida.

Aquesta és la nostra premissa:
que les Franqueses sigui un
municipi obert, acollidor i on
puguem garantir oportunitats de
futur. Estem situats en un lloc
estratègic del Vallès Oriental.
Un lloc estratègic que ens permet ser competitius amb polígons punters a 20
minuts de Barcelona i un lloc estratègic on podem gaudir d’un dels pulmons
verds més importants de la comarca. I això és el que volem continuar sent.
Un municipi singular amb cinc pobles ben diferenciats. Un punt singular
on la tradició es combina perfectament amb el progrés, amb el futur.

[ sumari ]
04-15
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L'equip de govern presenta el Pla
d'Actuació Municipal fins al 2023
Mascaretes transparents per millorar la
comunicació amb els alumnes
#jocomproacasa, una campanya per
potenciar el comerç de proximitat
Oberta la connexió de la Ronda amb el
polígon del Congost
Programació del Dia Internacional contra
les Violències de Gènere

Volem avançar. Volem aconseguir un municipi, que tot hi que estigui format per cinc
pobles diferents, estigui ben cohesionat. Volem posicionar les Franqueses al mapa.
No volem ser l’extensió de municipis veïns, sinó posicionar-nos a la comarca i al país.
Aquest Pam a Pam consta de 101 accions. I no és una feina que comenci ara.
Aquest document és el fruit de moltes jornades de treball, de jornades de reflexió
per posar fonaments a les Franqueses dels propers anys. De fet, moltes d’aquestes
accions ja s’han començat a desenvolupar des del primer dia d’aquest mandat.
Aquest 2020, però, no us enganyaré: ha estat dur. Hem viscut situacions que
no ens hauríem imaginat mai. Aquest virus ens ha afectat des d’un punt de
vista sanitari, però també ens ha portat conseqüències econòmiques i socials.
Ja fa uns mesos vam presentar el Pla de Xoc. Un projecte treballat no només
des del govern, sinó també amb el suport de grups a l’oposició. Perquè aquest
govern és un govern obert. Perquè entenem que sempre, però sobretot quan
hi ha èpoques de crisi, tots hem de remar cap a la mateixa direcció amb
un únic objectiu: garantir la qualitat de vida de la nostra ciutadania. I això
passa per polítiques socials, però també econòmiques perquè, com sempre
m’agrada dir: no hi ha millor política social que la creació de llocs de treball.
Ara us presentem aquest Pam a Pam, però no és l’inici, sinó la continuïtat de la
nostra feina com a govern. I també volem estendre la mà a la resta de partits
perquè se sumin a aquest projecte de present i futur. Veureu que un dels
nostres objectius és treballar per oferir eines per, si es pot, ser un govern i
una administració més oberta, més transparent, que permeti més participació.
Les Franqueses ja és un municipi de 20.000 habitants i aquest Pam a Pam és un full de
ruta per créixer i, com deia abans, convertir-se en un punt de referència i oportunitats.

16
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Continuen els cicles d'Espectacles
Infantils i Familiars i Humor & Co

17
AGENDA
Consulta tota la programació del mes de
novembre

Us convido a acompanyar-nos en aquest repte de futur.

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

18-19
GRUPS
POLÍTICS
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[ actualitat ]
“No volem ser l’extensió de municipis veïns,
sinó posicionar-nos a la comarca i al país”
L’equip de govern presenta el Pla d’Actuació Municipal fins al 2023

L

’equip de govern ha presentat el Pam a Pam, el Pla
d’Actuació Municipal que ha de ser el full de ruta
de les accions a desenvolupar fins al 2023. Aquest
document consta d’un total de 101 accions, dividides
en 5 eixos.
“Volem avançar. Volem aconseguir un municipi que, tot
i que estigui format per cinc pobles diferents, estigui ben
cohesionat. Volem posicionar les Franqueses al mapa. No
volem ser l’extensió de municipis veïns, sinó posicionarnos a la comarca i al país”, ha explicat l’alcalde, Francesc
Colomé. L’alcalde també ha afirmat que el seu objectiu és
construir un municipi obert, acollidor i on es puguin garantir
oportunitats de futur. En aquest sentit, Colomé ha fet
referència a les conseqüències econòmiques i socials que
s’han derivat de la situació sanitària actual i ha destacat
la importància que tots els partits treballin conjuntament.
“Sobretot quan hi ha èpoques de crisi, tots hem de remar en
la mateixa direcció amb un únic objectiu: garantir la qualitat
de vida de la nostra ciutadania. I això passa per polítiques
socials, però també econòmiques perquè no hi ha millor
política social que la creació de llocs de treball”, ha dit
Colomé. L’alcalde ha explicat que el Pam a Pam és el fruit
de moltes jornades de treball per definir les Franqueses
dels propers anys. “De fet, moltes d’aquestes accions ja
s’han començat a desenvolupar des del primer dia d’aquest
mandat”, ha afegit.
Municipi on viure i gaudir
L’eix fa incís en l’educació, la cultura i l’esport i el civisme.
“Les necessitats dels centres educatius per nosaltres són
una prioritat. Ara més que mai hem d’estar al costat de les
escoles i els instituts del nostre municipi”, ha explicat la
regidora Sònia Tena. Potenciar les festes majors, mantenir
la cultura popular i vetllar per una hàbits saludables també
seran objectius prioritaris.
Municipi que avança econòmicament
L’eix traça els objectius a seguir per “dotar el municipi
d’estructura perquè es pugui continuar posicionant com
un lloc estratègic per la indústria”, ha explicat la regidora
Montse Vila. La regidora també ha destacat que els
objectius d’aquesta legislatura és “reduir la taxa d’atur,
i mantenir i atraure millors oportunitats de creixement
econòmic”. “Treballarem per tenir polígons competitius
que esdevinguin una oportunitat per a grans companyies,
però també ens mantindrem al costat de la petita i mitjana
empresa, el nostre comerç”, ha afegit Vila.
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Municipi amable i ben connectat
L’eix inclou accions vinculades a la cohesió del municipi
mitjançant les infraestructures i la planificació urbanística.
“Un dels nostres objectius és interconnectar cadascun dels
pobles per facilitar mobilitat entre ells. D’aquesta manera
millorem mobilitat, però també treballem per la cohesió
entre els diferents nuclis”, ha explicat el regidor Jordi
Ganduxé. Un altre repte molt important a nivell urbanístic
és la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
el POUM. “Sens dubte un repte molt important i de molta
responsabilitat que encarem amb il·lusió perquè tenim molt
clar com ha de ser les Franqueses”, ha assegurat Ganduxé.
Municipi verd i sostenible
L’eix té una prioritat entre les seves accions: l’elaboració
d’un Pla Director del Parc del Falgar i la Verneda. “Un espai
de la Xarxa Natura 2000, que ja és un referent natural, però
que també ho serà en termes d’educació mediambiental”,
ha afirmat el regidor Moisés Torres.
Govern obert
L’eix fa incís en les accions per establir mecanismes per
enfortir la relació de l’Ajuntament amb la ciutadania. “Un
dels objectius més importants és apropar l’Ajuntament
de les Franqueses a la ciutadania consensuant i unificant
estratègies de comunicació; aportant perquè l’activitat
municipal sigui transparent; i promovent la participació de
diversos col·lectius del municipi”, ha explicat la regidora,
Marina Ginestí. La posada en marxa d’uns pressupostos
participatius i l’elaboració d’una pla estratègic i d’un pla
director de participació seran algunes de les novetats que
es posaran en marxa properament.

Mascaretes transparents per millorar
la comunicació amb els alumnes

L’Ajuntament distribueix al voltant de 1.000 unitats als centres educatius

A

partir d’aquest mes de novembre, els docents i monitors de
totes les llars infantils, escoles, instituts, Escola Municipal
de Música, Escola d’Adults, casals infantils, Centre de
Joves i Espai Zero utilitzaran mascaretes transparents
amb l’objectiu de millorar la comunicació amb l’alumnat.
L’Ajuntament distribueix prop d’un miler de mascaretes
transparents als centres educatius de les Franqueses que faciliten
la lectura labial i la visualització de les expressions facials. Els
materials de fabricació i l’alta eficàcia de filtració bacteriana fan
que aquestes mascaretes puguin ser utilitzades per persones
amb necessitats especials i en entorns de més calor.
Amb aquesta iniciativa, el consistori treballa per la igualtat
d’oportunitats i la inclusió, facilitant que tots els alumnes puguin
aprendre millor, especialment aquells amb dificultats auditives.
Cal destacar també, la importància de connectar amb els alumnes
a les escoles bressol i aportar-los proximitat i tranquil·litat amb
les expressions facials.
Aquesta no és la única acció que l’Ajuntament realitza per millorar
el desenvolupament de l’activitat educativa al municipi després

de l’adopció de les mesures de seguretat sanitàries per contenir
la pandèmia. Durant aquest mes, es substituiran les tanques de
ferro per sectoritzar espais als centres educatius per tanques de
plàstic molt més segures i estables.
El Servei de Logopèdia Municipal també quedarà proveït d’una
trentena de mascaretes transparents, tant per als professionals
com per als infants atesos al servei. Aquestes mascaretes
permeten una millor observació dels infants i un òptim
desenvolupament de les sessions.

Oberta la convocatòria d’ajuts a les entitats esportives

L

’Ajuntament ha obert dues línies d’ajuts destinats a les
entitats esportives de les Franqueses amb l’objectiu de
pal·liar els efectes de la pandèmia i/o el dèficit greu de
finançament que puguin tenir.
Aquests ajuts, que gestiona el Patronat Municipal d’Esports, es
poden demanar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.
Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal
disposar del certificat digital. El termini de presentació és fins
al 27 de novembre i la dotació pressupostària municipal total
per a aquests ajuts és de 60.000 euros.
Poden demanar les subvencions totes aquelles entitats
registrades a l’Ajuntament que estiguin censades al registre
d’entitats del Patronat Municipal d’Esports.

Escanejant aquest codi QR accediràs a les bases reguladores
on trobaràs tota la informació detallada d’ambdues línies d’ajuts
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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.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les Franqueses compra a casa

L’ajuntament engega una campanya per promocionar el comerç de
proximitat

L

’aposta pel comerç de proximitat és essencial per
mantenir l’economia local. Aquesta és la premissa
de l’Ajuntament de les Franqueses, que ha engegat
una campanya per impulsar aquest tipus de comerç.
L’objectiu d’aquesta campanya és promoure el consum dins
del municipi conscienciant a la ciutadania que al costat de
casa pot trobar allò que busca.
Des de Dinamització Econòmica s’ha creat una imatge que
segueix els mateixos paràmetres que la imatge de ciutat (una
mà) que, en aquest cas, simbolitza el comerç. A aquesta imatge
l’acompanya la frase “Les Franqueses compra a casa”. A
partir d’aquest mes, la nova imatge es podrà veure a diferents
materials de difusió. En concret, a partir del 6 de novembre,
tothom podrà retallar la butlleta que veieu al final d’aquesta
pàgina i bescanviar-la per una bossa de cotó als comerços del
municipi que podreu consultar al web municipal, només cal
que mireu el Codi QR del cupó. L’objectiu d’aquesta campanya
és, entre d’altres, aconseguir que la ciutadania s’acosti fins
als comerços de proximitat i així donar-lo a conèixer. Tothom
qui ho vulgui podrà penjar la seva fotografia a l’establiment
escollit a les xarxes socials amb l’etiqueta #jocomproacasa.

El repartiment de les bosses és la primera acció d’aquesta
campanya, que inclourà altres sorpreses en les properes
setmanes. I és que el material a repartir entre la ciutadania
tampoc està escollit a l’atzar. Ja que en moments complicats
com a conseqüència de la pandèmia és molt important
continuar conscienciant sobre la importància de reduir
residus. Per aquest motiu, les bosses que podreu aconseguir
bescanviant el cupó són de roba de cotó per fer una passa
endavant en l’eliminació de plàstics innecessaris. Estigueu
atents al web municipal i a les xarxes socials perquè anirem
anunciant accions vinculades també al comerç i la reducció de
residus.
#jocomproacasa és una acció més englobada en una
campanya que va creixent i adaptant-se a les necessitats que
requereix la situació sanitària actual. Com a conseqüència de
les mesures per reduir la propagació del virus que han afectat
a la restauració, l’Ajuntament també ha engegat l’etiqueta
#jocomproperemportar i, per tant, al web i les xarxes socials

trobareu els establiments que ofereixen el servei de recollida
i/o a domicili.
Estigueu atents a la campanya #jocomproacasa i les accions
que anirem anunciant.
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Oberta la connexió de la Ronda amb el
polígon del Congost
L'obra ha costat 1,73 milions d'euros i desviarà els trànsit pesant del
nucli urbà pacificant el trànsit a Corró d'Avall

D

es del 23 d'octubre la Ronda
connecta directament amb el
polígon del Congost gràcies a
l'obertura del vial que uneix la
plaça Francesc Macià amb el passeig
de la Ribera del Congost passant sota
la via del tren. Una obra, realitzada
per la Generalitat de Catalunya que ha
tingut un cost de 1,73 milions d'euros i
que ha suposat la creació d'un pas sota
la línia de tren R3. L'obertura s'ha fet
amb la presència de l'alcalde, Francesc
Colomé, i del regidor d'Obres, Serveis i
Mobilitat, Moisés Torres i del Secretari
d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín,
i del Director General d'Infraestructures,
Xavier Flores. També hi han assistit Jordi
Deumal, de l'Associació d'Empresaris
i Propietaris de Polígons Industrials de

Aquesta nova connexió permetrà desviar
el trànsit pesant del nucli urbà i millorarà
la mobilitat al polígon. El vial té prop de
250 metres de longitud i una amplada
total de 12 metres i està format per una
calçada de 7 metres –amb 2 carrils de 3,5
metres i dues voreres de 2,5 metres.

les Franqueses, i Joan Carles Bassi, de
PIMEC.
El nou vial de connexió consta de dos
carrils de circulació bidireccionals,
de voreres i d'un camí per a vianants i
bicicletes paral·lel a la via en la part nord.

Per travessar la línia del ferrocarril, s’ha
construït un calaix de formigó armat que
s’ha col·locat per empenta, dissenyat
per adaptar-se al futur desdoblament de
l'R3. El calaix té una secció de 12 metres
d’amplada, una longitud de 15 metres, i un
gàlib de 5,3 metres. Aquesta estructura
ha comportat la disposició d'andanes,
de baranes i de tancament al pont del
ferrocarril generat amb el calaix i el
desplaçament d'un suport de la catenària
afectat per les obres.

Comencen les obres del nou ascensor de Bellavista

D

urant els primers dies de novembre s'incien les obres de
construcció de la infraestructura i instal·lació de l'ascensor
que unirà el passeig d'Andalusia amb el carrer Navarra a
l'alçada de la plaça dels Països Catalans, salvant un desnivell de
més de 10 metres d'alçada. L'actuació finalitzarà a finals del mes
de febrer de 2021.
Amb aquesta actuació es pretén millorar la mobilitat a les
Franqueses i ampliar els itineraris accessibles per a vianants. El
projecte recollirà la connexió d’una de les artèries més importants
de Bellavista, el passeig Andalusia, amb una zona d’equipaments
públics de gran importància tant per Bellavista, com pel conjunt de
les Franqueses.
Accedir al Centre Cultural de Bellavista, la Biblioteca Municipal
de Bellavista, l’Escola Bellavista-Joan Camps i Giró, l’IES Lauro
i la Zona Esportiva de Bellavista serà més senzill gràcies a

la construcció d’aquest ascensor. El 50% del finançament
de l’obra prové de la Generalitat de Catalunya a través del
Pla de Barris de Bellavista. L'obra, adjudicada a l'empresa
Estructuras y Obras la Roca, per un pressupost de 301.936,27
euros.
El consistori preveu realitzar l’actuació durant els propers
mesos per donar solució a l’important desnivell existent entre
el passeig Andalusia i el carrer Navarra, 10,5m d’alçada salvat
per un talús d’una pendent mitjana del 40%. En alguns punts
aquesta pendent es resol amb talús vegetal, i en els punt més
inclinats, amb un mur de rocalla.
Actualment, per tal de comunicar el passeig Andalusia i la plaça
dels Països Catalans amb el carrer Navarra i els equipament
de la zona hi ha unes escales que cobreixen el desnivell a
l’alçada del carrer Orient.
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[ actualitat ]
Can Santa Digna es reconverteix en una
residència per a gent gran i un centre de dia
L’Ajuntament i la Fundació Mercè Fontanilles arriben a un acord per
canviar l’activitat del projecte i adaptar-se a les necessitats actuals

L

’Ajuntament de les Franqueses i la Fundació Mercè
Fontanilles han arribat a un acord per reconvertir el
projecte de Can Santa Digna, a Llerona, i adaptar-lo a
les necessitats d’àmbit social que hi ha actualment. En
un primer moment, el projecte preveia un espai d’acollida per
famílies en situació de risc d’exclusió social i per a menors no
acompanyats. Després de la pandèmia s’ha estudiat i analitzat
si seria convenient canviar l’activitat d’aquest equipament
per adaptar-lo a les necessitats generades pels efectes de
la Covid-19. “Hem pensat que Can Santa Digna seria l’entorn
ideal per dedicar-lo a la gent gran tenint en compte que ha
estat un dels col·lectius més afectats per la pandèmia. Creiem
que aquesta és ara mateix la necessitat prioritària a les
Franqueses”, assegura Pere Molins, secretari de la Fundació
Mercè Fontanilles.
Una vegada s’ha tancat l’acord, ara s’han de dur a terme els
tràmits per adaptar el pla especial a les noves activitats. La
previsió de la Fundació és que aquestes instal·lacions entrin
en funcionament amb unes 35 places de residència i unes 20
al centre de dia.
Per part de l’Ajuntament, l’alcalde, Francesc Colomé, valora
molt positivament que Can Santa Digna es dediqui a la gent
gran. “Fa temps que hem detectat que hi ha necessitats de
més places de residència i centre de dia per a gent gran al
nostre municipi. De fet, l’equip de govern sempre hem tingut
molt clar que hem de treballar per tenir cura dels més grans
i treballem en projectes per cobrir aquestes necessitats. En
aquest sentit, crec que és una molt bona notícia que l’espai
de Can Santa Digna pugui ampliar l’oferta al municipi amb
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més de 35 places a la residència i 20 al centre de dia”, ha dit
Colomé.
L’activitat principal a Can Santa Digna serà aquesta residència
i centre de dia, tot i que la Fundació preveu complementarlo amb altres activitats ben integrades en aquest projecte i el
seu entorn, que s’aniran definint al llarg dels propers mesos.
La Fundació Mercè Fontanilles és una organització amb
més de 30 anys d’experiència en l’àmbit de les necessitats
socials emergents i desenvolupa totes les seves tasques
oferint serveis d’atenció a les persones d’acord a les seves
necessitats.
VOLS FER PRÀCTIQUES A L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES ?
Oferim 6 mesos de pràctiques a 2 joves amb perfil
professional de gestió i administració. i 1 jove amb perfil
professional vinculat amb l’àmbit de l’esport i l’animació
sociocultural.
Els aspirants han de complir els següents requisits:
Tenir entre 16 i 29 anys, estudis CFGM, certificat de
professionalitat que els habiliti per a l’exercici professional,
CFGS o grau universitari finalitzats en els darrers 5 anys,
estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil de Catalunya,
ser demandant d’ocupació no ocupat en el SOC, no haver
participat a les convocatòries dels anys 2018 i 2019.
Per sol·licitar la plaça cal presentar una instància
l'Ajuntament de les Franqueses abans del 12 de novembre.
Més informació a dinamitzacio@lesfranqueses.cat

25N

Dia Internacional contra
les violències de gènere
“Donem veu allò que silenciem”

“Trenca el silenci, quan siguis testimoni de la violència contra les dones
no et quedis de braços creuats. Actúa” (Ban Ki Moon)
19N, 20N, 23N i 24N a l’IES Til·ler i l’Ins.
Lauro
Tallers sobre els mites de l’amor romàntic
a càrrec de l’Ass. Mirall. Feminisme d’Acció
Social

21N i 25N als mercats de Corró d’Avall i
Bellavista
Performance “Donar veu... i fer un pas”
a càrrec de les Mireies

25N a les 17.30 h a la plaça de l’Espolsada
Acte de commemoració, lectura de manifest
i peça escènica”De veu en veu” a càrrec de
les Mireies

26N de 18 a 19 h a l’Espai Zero
Taller de coeducació “Com m’estàs
cantant?” a càrrec de l’Espai Zero i
l’Ass. Mirall. Feminisme d’Acció Social

26N i 27N a l’Institut Lauro i l’IES Til·ler
Cine-forum “Todas las mujeres que
conozco” i debat amb els alumnes a
càrrec de Drac Màgic

El desenvolupament del programa queda
supeditat a la situació sanitària del moment

[ espectacles ]

Espectacles Infantils i familiars
Humor & Co

Màgia i ombres xineses

Espectable de pallasso

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

Dv. 13 de novembre
20 h Teatre Auditori de
Bellavista Durada: 75
minuts
Preu: 9,5 i 8* euros
Recomanada a partir de 10
anys

MÀGIA ECO-LÒGICA. Mag Èdgar. Un espectacle amb dos
objectius: il·lusionar i consciènciar sobre el futur del planeta.
Parla 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
Circ i teatre

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

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

Espectacle de circ

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.

Ds. 28 de novembre
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Per a tots el públics
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

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, preferentment online a:
www.teatres.lesfranqueses.cat i a www.entrapolis.com
o amb cita prèvia a les taquilles del Teatre Auditori de Bellavista i del Casal Cultural de Corró d’Avall, de dilluns a dissabte
de 17 a 21 h, i dissabtes, també, de 10 a 14 h.
Activitats subjectes a les mesures sanitàries vigents. És obligatori l'us mascareta.
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. Tel. 689 618 423.
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"Novembre acabat,
hivern començat"

[ agenda ]
1 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
1,50 euros/viatge. Abonam. 4 viatges 5 euros
Obligatori mascareta i distància de seguretat.
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
........................................................................

2 dilluns

Consell del Poble de Llerona
20.30 h Lloc a concretar
........................................................................

3 dimarts

Hora del conte nadons. ‘La lluna a la
finestra’, a càrrec de Sherezade Bardaji
Per a famílies amb nadons de 0 a 3 anys.
17.30 h Biblioteca Mpal. Corró d'Avall
Inscripció prèvia al 935 661 550 o al
b.franqueses.c@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

5 dijous
Espais de lectura. Visita d’autor amb Pol
Beckmann per parlar del seu llibre ‘Novel·la'’
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Cal inscripció prèvia al 938 404 388 o al
b.franqueses@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

8 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
1,50 euros/viatge. Abonam. 4 viatges 5 euros
Obligatori mascareta i distància de seguretat.
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
........................................................................

15 diumenge

Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
1,50 euros/viatge. Abonam. 4 viatges 5 euros
Obligatori mascareta i distància de seguretat.
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
........................................................................

21 dissabte
Ballada – taller de sardanes
11.30-12.30 h Plaça Can Font
S'apuntaran els assistenst a l'inici
Obligatòria la mascareta durant tot l’acte
Org. Sardanistes Franquesins
........................................................................

22 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
1,50 euros/viatge. Abonam. 4 viatges 5 euros
Obligatori mascareta i distància de seguretat.
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
........................................................................

26 dijous
Hora del conte. ‘Qui no té nas’, amb Mon Mas
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Inscripció prèvia al 938 404 388 o al
b.franqueses@diba.cat
Per a famílies amb infants a partir de 4 anys.
Org. Servei de Biblioteca Municipal
Ple municipal
20 h Lloc a concretar
........................................................................

28 dissabte

Ballada – taller de sardanes
11.30-12.30 h Plaça Can Font
S'apuntaran els assistenst a l'inici
Obligatòria la mascareta durant tot l’acte
Org. Sardanistes Franquesins

29 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
1,50 euros/viatge. Abonam. 4 viatges 5 euros
Obligatori mascareta i distància de seguretat.
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
ACTIVITATS A L'ESPAI ZERO
• Tarda de Pop Corn
Dimarts 3 i 10 de novembre de 17.30 a 19.30 h.
• Taller de globus aerostàtics
Divendres 6 i 13 de novembre de 17.30 a 19.30 h.
• Punt de trobada
Dijous 5 i 12 de novembre de 17.30 a 19.30 h.
Dimarts 24 de novembre de 17.30 a 19.30 h.
Divendres 27 de novembre de 17.30 a 19.30 h.
• Taller d'infusions per a joves entre 18 i 30
anys
Dimarts 17 de novembre de 17.30 a 19.30 h.
Cal inscripció prèvia abans del 12/11
• Drets dels infants
Dijous 19 i divendres 20 de novembre de
17.30 a 19.30 h.
• No violència Taller coeducatiu, Com
m’estàs cantant?
Dijous 26 de novembre de 17.30 a 19.30 h
(data pendent de confirmar)
En colab. amb Ass.Mirall
Més informació i inscripcions al 938 404 624
i a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Formació per l’ocupació:
SAP Bussines One (del 18 de novembre a
l’11 de desembre de 2020)
Dll, dc i dv de 9.15 a 12.15 h
Informàtica (del 19 de novembre al 17 de
desembre de 2020)
Dm, dj i la última setmana dll i dj de 9.15 a
12 hores
Preinscripcions obertes, trucar al 938 443 040
o a dinamitzacio@lesfranqueses.cat
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[ grups polítics ]
Montse Vila

Portaveu del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)
Un any més celebren el 25N. Per molts un dia més, però per altres és símbol de lluita i resistència perquè tal dia com aquest de
fa 60 anys eren assassinades 3 germanes activistes polítiques en mans de la dictadura dominicana.
A dia d’avui, aquest assenyalat dia, que es commemora arreu del món, serveix per denunciar la violència que les dones han patit
i continuen patint en el seu dia a dia.
I quan parlem de violència, no ens referim només a la violència sexual, sinó també a la manca d’equitat i a la discriminació que
molts practiquen per una qüestió de sexe.
No podem permetre cap tipus d’agressió i es responsabilitat de tots i totes lluitar perquè això no passi. No pot ser que les
nostres dones més joves es deixin controlar. No pot ser que, per les mateixes feines, les dones cobrin menys. No pot ser que
quan una de nosaltres diu NO alguns pensin que és un potser. No pot ser que no entenguem tots plegats que dones i homes som
iguals en drets i deures. Aquesta és una lluita que JUNTS hem de tirar endavant.

Grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés [PSC-CP]
Colomé ens expulsa del govern com a resposta a la nostra petició de treballar amb transparència, coherència, respecte,
suma, bona entesa i posant al centre a tots els veïns i veïnes de Les Franqueses.
PAM A PAM vam acordar amb Junts les 107 actuacions pel municipi fins a l’any 2023, de les quals el 70% forma part del
nostre programa electoral. També vam acordar que consensuaríem la presentació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) als
mitjans de comunicació i a la ciutadania, però Colomé i els seus regidors i regidores van actuar unilateralment amb l’objectiu
d’invisibilitzar les àrees del PSC, imposant-nos un acte i una revista clarament partidista, que posava per davant els interessos
personals i electorals de Junts per Les Franqueses.
El PSC vam demanar el compliment del compromís i ajornar la presentació per consensuar-la, però ens vam trobar amb la
imposició de Colomé de fer les coses tal com ells havien decidit, continuant utilitzant la comunicació i recursos de l’ajuntament
pel seu propi interès i deixant de banda els interessos dels veïns i veïnes. Com a resposta a la suma i bona entesa, Colomé ens
expulsa del govern i menteix a la ciutadania sobre els motius reals de l’expulsió.
El compromís dels regidors i regidores socialistes és amb tots els franquesins i franquesines. Orgullosos i orgulloses podem
dir alt i clar que la nostra dignitat ens acompanya en aquest compromís i que continuem endavant.

Rafael Bernabé
Regidor del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
Comença la tardor i ve calenta. A tot el drama del coronavirus, en totes les seves variants, des dels nostres conciutadans que
han patit la malaltia, fins als que han de tancar negocis, pateixen ERTO o directament no han accedit ni a ajudes ni a cobrar
atur per falta de mitjans, tot pel be comú. Sense ser tan greu, com la crisis actual, sobte que en un moment en què estem
treballant, la majoria de grups, conjuntament en un Pla de Xoc deixant de banda les diferencies entre partits, l’equip de govern
se hagi trencat en un moment tant delicat. Es necessari un govern municipal fort, amb la participació activa de l’oposició, i
nosaltres som molts escèptics si tenim en compte la trajectòria de l’equip de govern, cada cop més autoritària i aplicant la
política del corro als grups de la oposició. Tant Junts com PSC hauran de guanyar-se la confiança de la resta de grups, i això
implica treball, diàleg i capacitat d’arribar acords. No s’entendria que en aquests moments crítics contempléssim una continua
baralla de galls, es una cosa que des de IEC no només no entrarem sinó que ho combatrem activament. Nosaltres mantindrem
la nostra línia amb dues premisses i en aquest ordre de prioritat, primer ser fidels al nostre programa i als nostres votants i
segon arribar al màxim acords possibles en benefici del conjunt de veïns. Aprofitar per desitjar el millor a aquells que estan
patint especialment la situació de crisis, no esteu sols podeu comptar amb nosaltres.
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]
Les compres online estan creixent a un ritme elevat des de fa anys i la COVID les ha accelerat encara més. El comerç local
va patir primer les conseqüències de l’obertura de grans centres comercials i ara està patint un canvi de mentalitat d’un
consumidor que, cada cop més, compra des de casa amb el mòbil.
Si volem potenciar el comerç local hem de situar-nos al segle XXI i acostar el productes locals als consumidors posant al seu
abast tota l’oferta a un click de distància.
Crear un Market Place local seria una excel·lent oportunitat perquè tots els veïns i veïnes poguessin comprar a qualsevol
comerç de les Franqueses sense necessitat de desplaçar-se. Aquesta plataforma digital seria com un Amazon local, on tots els
comerços que volguessin hi serien ordenats per categories. Qualsevol veí estaria a un click de distància de qualsevol botiga del
municipi i segurament descobriria molts comerços que abans desconeixia.
El concepte de Market Place és el mateix que justifica l’èxit d’una botiga física en un centre comercial. La gent pot entrar per
comprar el producte d’una altra botiga però al veure els teus productes a un altre aparador acaben comprant-te a tu també. A
més, es pot comprar en diferents botigues i realitzar un únic pagament.
Un Market Place, per als comerciants és sinònim de col·laboració; anunciant els seus productes guanyen més visibilitat i
aconsegueixen augmentar les vendes.

Maria Forns

Regidora del grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa
Municipalista [SAL-CUP-AMUNT]
Qui estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra
A hores d’ara, després d’un any i mig d’un acord de govern sense projecte, cap dels dos socis ens pot fer creure que no té responsabilitat
en el lamentable funcionament d’aquest ajuntament durant els darrers anys en què han governat junts, però no rebolicats.
Ara que és evident que ha estat un govern fallit, potser és hora que cadascú entoni el seu propi mea culpa en comptes d’intentar fer-se
passar per víctima de l’altre. Perquè la responsabilitat d’aquest any i mig perdut, de lluites internes i cops de colze per sortir més a la
foto, és compartida pels dos partits que han format el govern, i la responsabilitat del trencament, que cap dels dos socis no ha explicat
prou bé, també és de tots dos.
Vam començar la legislatura sense projecte de govern i hem passat un any i mig sense definir un pla a llarg termini, sense abordar els
problemes i les necessitats de les persones que viuen als nostres cinc pobles, sense ni tan sols projectar mesures transformadores
que permetin abordar els reptes futurs que haurem d’afrontar (canvi climàtic i transició energètica, mobilitat, contaminació, educació,
cohesió social, canvi de model econòmic, defensa del territori, igualtat, transparència, participació, digitalització, habitatge, integració...).
Si algun dels dos partits que fins fa unes setmanes compartien govern és capaç de fer propostes interessants per al municipi els
donarem suport, però mentrestant, vist el que hem vist, ens mantenim a l’expectativa. Tant de bo puguem sumar en favor del municipi i
de les persones que hi vivim.

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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