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butlletí municipal de 
les franqueses

Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
(SAC) de Bellavista. Carrer de Rosselló, 39.
938 615 435
Horari de les oficines: 
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

Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa 
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
comunicacio@lesfranqueses.cat 

Edició
Ajuntament de les Franqueses

Fotografia
Ajuntament de les Franqueses
Xavier Solanas

Disseny
JO Comunicació

Maquetació
Ajuntament de les Franqueses

Impressió 
Impremta Pagès

Tiratge
8.000 exemplars gratuïts

Dipòsit legal
B- 3036-1996

La impressió del 5.1 té un cost 
de 0,22 euros per exemplar.

@lesfranquesesAjuntament de les 
Franqueses

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès

Canal les Franqueses 
del Vallès

2

www.lesfranqueses.cat

Ajuntament les 
Franqueses

gener 2021 núm. 165

Portada
Consulta tot



[ editorial ] [ sumari ]

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

3

Hem acabat un any dur, molt 
difícil tant a nivell social com 
econòmic. L’any 2020 hem 
hagut de destinar molt d’esforç 

a gestionar una situació desconeguda per 
a tots nosaltres, una pandèmia. Permeteu-
me, però, que us expliqui que l’Ajuntament 
de les Franqueses no ha deixat de treballar 
i, tot i les complexitats, hem avançat en dos 
projectes molt importants: el Pla d’Acció 
Municipal (PAM) i el Pla de Xoc.

Amb el Pla d’Actuació Municipal hem 
dissenyat un full de ruta per definir les 
Franqueses del present i del futur més 
proper. Aquest document consta de 101 
accions que s’aniran desenvolupant durant 

tot aquest mandat. I no hem deixat de fer-ho. Totes i a cadascuna de les àrees d’aquest consistori 
treballa amb fermesa que desenvolupar tots els projectes. Segurament no tan ràpid com ens 
agradaria perquè la pandèmia ha endarrerit alguns processos, però avancem. I avancem amb la 
força que ens dóna tenir un projecte ben clar i definit, un destí fixat.

No em cansaré mai de repetir que les Franqueses del Vallès està esdevenint un punt estratègic 
del Vallès Oriental. La seva situació privilegiada li permet ser un municipi punter a nivell 
econòmic amb polígons industrials referents a 20 minuts de Barcelona i amb bones connexions. 
Aquest fet ens ha posicionat com a destí idoni per a moltes multinacionals que han escollit el 
nostre municipi per instal·lar-s’hi. I això vol dir feina i riquesa. Però les Franqueses és un indret 
de contrastos i de la mateixa manera que podem parlar d’empresa, de polígons referents, ho 
podem fer de la zona agrícola i forestal que ens envolta. I és que som uns privilegiats perquè el 
nostre municipi ho és tot, ho té tot. Segurament durant les diferents etapes de confinament l’heu 
pogut descobrir i valorar amb més profunditat. 

Amb aquest PAM doncs volem que les Franqueses sigui un municipi capdavanter, un punt de 
referència i oportunitats. I per això ja preveu 101 accions repartides en 5 eixos i 10 objectius ben 
clars per definir un municipi on viure amb qualitat de vida, amb oportunitats econòmiques, bones 
connexions i espais oberts. Aquest full de ruta també preveu dotar aquesta administració d’eines 
per acostar-la a la ciutadania. Volem una administració oberta i transparent que mantingui la 
seva essència: el servei públic.

Ara, però, en un moment delicat. La pandèmia està deixant conseqüències dures tant a nivell 
social com econòmic. És per aquest motiu que aquest 2020 també hem engegat un projecte 
molt important que ens ha d’ajudar a avançar per tal que tots aquests objectius esdevinguin 
realitat: el Pla de Xoc. És evident que l’àmbit social i econòmic necessita un impuls per superar 
els afectes de la Covid 19. En aquest sentit, JxLF-Junts, PSC-CP, IEC-AM i CsLFV ens vam posar 
en marxa des del primer moment per posar fil a l’agulla. Ara a les comissions també comptem 
amb SAL-CUP-AMUNT. El resultat són 58 accions amb una inversió de més d’1.100.000 euros. 
Ja tenim gairebé el 100% executat. I continuarem el temps que calgui perquè no volem que ningú 
quedi enrere: cap família, cap empresa, cap comerç. Crec que a aquestes alçades puc dir amb 
fermesa que l’Ajuntament de les Franqueses, amb tots els seus grups municipals, treballarà per 
avançar plegats. Perquè això, veïns i veïnes de les Franqueses, només ho podem fer junts, amb 
unitat i cohesió.

Per aquest nou any només demano una cosa: salut i que no perdeu la força i la il·lusió. Nosaltres, 
no ho dubteu, continuarem endavant amb el rumb fix fins on calgui. Som i serem al vostre costat. 
Seguim. Ens en sortirem!

Molt bon any!
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[ actualitat ]

Al juny de 2020 l'Ajuntament va aprovar destinar 
1.100.000 euros en mesures definides dins el Pla 
de Xoc per pal·liar els efectes de la Covid-19 a les 
Franqueses. Accions, distribuïdes en 4 eixos d'actuació 

que ara compleixen 6 mesos i que ja s'han executat en un 94%. 
De fet, no només s'estan acomplint els terminis d'execució, 
si no que, a més, s'ha ampliat el marge pressupostari en dos 
dels eixos. concretem, però, en quina ha estat l'aplicació en 
cadascun dels eixos?

Eix 1 Ocupació i Comerç

Destinat a mesures de reactivació  ocupacional a 
treballadors, empreses i comerç local; a la contractació de 
plans d'ocupació i de persones en situació d'atur; a la creació 
d'iniciatives d'impuls a l'economia local amb ajuts a activitats 
no essencials, microcrèdits i altres.

Les Franqueses executa el 94% dels 
1.100.000 euros destinats al Pla de Xoc
El Pla de Xoc serà vigent mentre continuin els efectes de la Covid-19

Eix 3 Ciutadania

Destinat a mesures de protecció a les persones amb ajuts 
d'emergència social; increment de beques; acompanyament 
de persones vulnerables i, suport a les xarxes de voluntariat.

Pressupost inicial: 450.000 euros

Percentatge d'execució: 54,2%

Actuacions principals: contractació de plans d'ocupació, ajuts 
al lloguer d'activitats no essencials, adequacions de locals 
a la nova normalitat, subvencions a nous emprenedors, 
microcrèdits i sensibilització sobre el consum local. L'execució 
del 100% del pressupost s'esdevindrà en el moment de tancar 
les convocatòries d'aquest eix que encara són obertes.

Eix 2 Impostos i Taxes

Destinat a ajuts al pagament i a l'ajornament d'impostos; a 
mesures de millora fiscal; a bonificacions en l'ocupació de la 
via pública entre d'altres.

Pressupost inicial: 190.000 euros

Percentatge d'execució: 187,61%

En aquest eix, no només s'ha executat tot el pressupost previst 
si no que s'ha gairebé duplicat la partida prevista per cobrir 
la reducció i suspensió de taxes i preus públics dels serveis 
municipals suspesos entre d'altres bonificacions.

Pressupost inicial: 300.000 euros

Percentatge d'execució: 112,72%

Aquest és el segon eix que ha augmentat el seu pressupost. 
Fins ara, les inversions executades han servit per incrementar 
els ajuts directes, les beques, el repartiment d'elements de 
protecció sanitària i, sobretot, en neteja i desinfecció d'espais 
públics.

Eix 4 Cultura, Educació i Esport

Destinat a mesures de suport a la cultura, l'educació i l'esport 
amb l'objectiu de garantir, entre d'altres, el seguiment escolar 
durant les èpoques de confinament i amb ajuts a entitats i 
associacions.

Pressupost inicial: 230.000 euros

Percentatge d'execució: 71,2%

Les inversions s'han fet en partides com en l'increment del 
nombre de monitors i educadors en les activitats de lleure 
municipals i en subvencions a entitats esportives, educatius i 
infantils i juvenils.

El Pla de Xoc per pal·liar els efectes de la Covid-19 està 
impulsat pels grups municipals de Junts per les Franqueses, 
Partit dels Socialistes de Catalunya les Franqueses, Imagina 
Esquerra en Comú i Ciutadans de les Franqueses. També 
compta amb la col·laboració puntual de Sal-Cup-Amunt.
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El Pla de Xoc per pal·liar els efectes de la Covid-19 a 
les Franqueses contempla, entre d'altres, diverses 
línies de subvenció per a fomentar la contractació. En 
les properes setmanes, coincidint amb la publicació al 

BOPB de les bases, l'Ajuntament obre una línia d'ajuts que té 
dos objectius: reduir la taxa d'atur amb la creació de nous llocs 
de treball i la desafectació de treballadors pels Expedients de 
Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

La convocatòria s'obre a qualsevol persona física o jurídica 
de caràcter privat que realitzi la seva activitat econòmica al 
municipi. Només s'acceptaran dues demandes per empresa.

Línia 1: La creació de llocs de treball per contribuir a la 
reducció de la taxa d’atur al municipi de les Franqueses del 
Vallès.

Per tal d'aconseguir aquestes fites se subvencionaran les 
empreses que realitzin qualsevol de les dues accions en 
contractes que tinguin una durada mínima de 6 mesos i 
una jornada mínima de 20 h setmanals. L'import màxim de 
l'ajut per treballador serà de 750 euros mensuals sempre 
que el contracte sigui de 40 hores setmanals i amb imports 

Oberta la convocatòria d'ajuts per 
fomentar i reactivar la contractació
Les empreses poden demanar els ajuts fins el 31 de desembre de 2021

proporcionals quan aquesta sigui inferior, amb 20 h com 
a topall. En el cas de baixa per incapacitat temporal, se 
subvencionarà el cost real de l'empresa fins a un màxim de 
750 euros mensuals.

Línia 2: La desafectació de treballadors/es en situació 
d’ERTO (Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació).

En la mateixa línia, també es contempla la subvenció en cas de 
finalització anticipada voluntària o involuntària del contracte, 
sent aquesta proporcional als dies treballats. La contractació 
o la desafectació per ERTO de nous treballadors serà possible 
en els següents 15 dies hàbils des de la finalització del 
contracte i només pel període restant fins als 6 mesos des de 
la primera formalització.

No es poden acollir a aquesta ajuda les contractacions 
inferiors al 20 h setmanals, si el treballador/a ha prestat 
serveis en la mateixa empresa en els 6 mesos anteriors a la 
convocatòria o que tinguin relació de consanguinitat amb els 
administradors fins a segon grau, les empreses que ja reben 
un ajut de l'Ajuntament o per contractes de serveis municipals 
i les empreses d'intermediació d'ocupació.

PER PAL·LIAR L’IMPACTE DE LA COVID-19
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Aquest 2021 es posaran en marxa audiències 
públiques a tots els pobles del municipi
El mes de desembre es va fer la primera prova pilot per definir el 
projecte i la metodologia

Durant aquest 2020, l’àrea de Participació i Relacions 
Ciutadanes de l’Ajuntament de les Franqueses ha estat 
treballant conjuntament amb la Diputació de Barcelona 
per tal de definir un model d’audiències públiques. 

L’objectiu d’aquestes sessions és impulsar trobades on veïns 
i veïnes del municipi es puguin reunir amb representants 
municipals per tal de transmetre les seves inquietuds, 
preocupacions, dubtes i/o propostes en relació al municipi.

Durant el mes de desembre es va organitzar la primera prova 
pilot d’audiència pública en format telemàtic amb l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i la regidora de Participació 
i Relacions Ciutadanes, Montse Vila. Per tal d’arribar a qui 
habitualment no participa en aquest tipus d’actes es va dur a 
terme una convocatòria aleatòria a través del padró convidant a 
participar a una quinzena de persones, d’entre 18 i 65 anys. En 
aquesta primera sessió hi van participar un total d’onze veïns i 
veïnes que van exposar temes vinculats a la via pública com ara 
l’amplada de les voreres, els carrils bici, la neteja o qüestions 
sobre els patinets elèctrics, entre d’altres.

Aquesta prova pilot ha servit per definir el projecte i la 
metodologia d’audiències públiques que es portaran a 
terme a les Franqueses durant aquest 2021. La previsió 
és que al llarg de l’any es facin sessions amb veïns i 
veïnes de cadascun dels pobles del municipi i una última 
amb persones de totes les Franqueses. Tot i que els 
responsables municipals ja donen resposta a la majoria de 
preguntes plantejades mentre es desenvolupa la trobada, 
les tècniques del projecte s’encarregaran de centralitzar 
tots els temes i fer les consultes pertinents a les àrees 
corresponents. Una vegada es disposi de tota la informació 
requerida s’enviaran les respostes més concretes a les 
persones participants i, a més, s’habilitarà un espai al 
web  que les pugui consultar tothom qui ho vulgui.

Tota la informació amb la metodologia i les dates concretes 
de les audiències públiques es publicaran properament als 
canals d’informació de l’Ajuntament de les Franqueses. 
Ho podreu consultar al web www.lesfranqueses.cat i al 
web.

[ actualitat ]

Dia Europeu de la Mediació, fem teatre 
per millorar  la convivència 

Un any més des del Servei d'Assessorament i Mediació en Temes 
de Veïnatge de les Franqueses se celebra el Dia Europeu de la 
Mediació. La proposta és oberta a tothom que hi vulgui participar en 

la realització d'un taller de teatre a partir del joc i l’expressió dramàtica, 
tractar diferents aspectes de la realitat veïnal d’una manera lúdica, 
creativa i dinàmica, amb la finalitat de reflexionar sobre aquesta realitat i 
transformar-la

L'activitat proposada és un taller de treatre social sobre convivència pel 
22 de gener a les 18.30 h.

L'activitat es realitzarà de manera telemàtica i està pensada per realitzar 
individualment o amb el grup de convivència. L'objectiu del taller de teatre 
és reflexionar sobre la convivència de manera grupal amb la resta de 
participants

El taller està obert a tota la ciutadania però amb places limitades. La 
inscripció es pot realitzar per telèfon 938 616 221, per email al comunitats.
lesfranqueses@progess.com, i per whatsapp al 695 473 633. En el moment 
de la inscripció es facilitaran els enllaços a la plataforma telemàtica 
des d'on es podrà participar i s'indicarà on s'ha de passar a recollir el  
material per desenvolupar l'activitat.
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“Nosaltres ara governem sols, però no 
volem fer-ho en solitari”
Entrevista a Francesc Colomé, alcalde de les Franqueses

Acabem un 2020 ben diferent a l’esperat?

Sí. El mes de gener de l’any passat poc ens 
imaginàvem que viuríem un 2020 tan intens. Ha estat 
un any de canvi d’hàbits a la nostra via personal i 

laboral, i sobretot de pèrdues. Les conseqüències emocionals 
i també econòmiques són molt dures i haurem de treballar 
entre tots per pal·liar els efectes que ha provocat la Covid-19.

Com ha estat la gestió política arran de la pandèmia?

Òbviament la primera onada ens va agafar amb el pas canviat, 
com a tots els sectors. Va ser molt dur perquè, tot i que 
rebíem directrius dels respectius governs, molta part de la 
gestió també va recaure als ajuntaments, que és precisament 
l’administració més propera a la ciutadania. Nosaltres 
des d’aquí havíem de preveure l’aplicació de les mesures 
genèriques a nivell municipal. Penso, però, que en el nostre 
cas vam ser prou ràpids i vam crear un comitè de crisi per 
gestionar la situació de la millor manera possible. Un comitè 
que es va obrir a tots els partits amb representació perquè 
estem convençuts que aquestes situacions de crisi només es 
poden vèncer mitjançant la unió, tots junts.

El Pla de Xoc és un exemple d’aquesta unió, per exemple, 
no?

Exacte. Teníem clar que aquesta situació, a banda de 
la vessant emocional, portaria unes conseqüències 
econòmiques devastadores. És en aquest sentit que 
comencem a treballar per preveure un Pla de Xoc de més 
d’1.100.000 euros en accions. JxLF-Junts, PSC-CP, IEC-
AM i CsLFV s’hi van afegir des del primer moment i hores 
d’ara es fan reunions quinzenals amb representants de tots 
aquests grups municipals per decidir les accions a seguir. 
També volem comptar amb el suport de SAL-CUP-AMUNT. 
És imprescindible que en un moment com l’actual, tots 
els grups amb representació al consistori estiguem units i 
treballant conjuntament. Aquesta comissió, per tant, analitza 
quinzenalment la situació, tenint en compte la informació que 
fan arribar totes les àrees, i va executant les prioritats que es 
marquen en funció de les necessitats. Es tracta d’un Pla de 
Xoc que s’ha d’adaptar de la manera més real possible i és per 
aquest motiu que variarà i s’allargarà tot el que es consideri 
oportú. Per ara, no té data de caducitat i els pressupostos de 
l’any vinent preveuen la seva continuïtat.

Aquest any, però, també ha estat un any de trencament del 
pacte de govern?

És cert. No ha estat un any fàcil en cap sentit.  No n’estic 
orgullós d’aquest trencament. De fet, sempre he dit que faig 
una valoració positiva del temps de govern amb el PSC, però 
els últims anys han estat durs i les diferències en alguns 
projectes han provocat  la inviabilitat del pacte. Tot i això, vull 
aclarir que aquest govern té molt clar el rumb que vol seguir 
per continuar fent de les Franqueses un municipi capdavanter 
a la comarca i al país. I tampoc em cansaré mai de repetir que 
compto amb tots els partits per aconseguir-ho. Nosaltres ara 

governem sols, però no volem fer-ho en solitari. I estendrem 
sempre la mà a tots els partits, absolutament a tots.

Abans parlava de pressupostos. Quines considera que han 
de ser les prioritat durant el 2021?

Jo crec que l’àmbit social i econòmic ha de ser una prioritat. 
Abans comentava que el Pla de Xoc s’allargaria tant com fos 
necessari. Encara no hem sortit d’aquesta pandèmia i haurem 
de continuar preveient les seves conseqüències. A més, cal 
tenir en compte que hi haurà hàbits i maneres de fer que 
hauran vingut per quedar-se. Per tant, veig aquest any com 
un moment per mantenir, per no anar enrere, i per continuar 
treballant en accions per ajudar als més afectats per aquesta 
crisi: famílies, comerços, restauració,... Hem de executar 
accions que generin un impuls a l’economia en el nostre 
municipi en tots els sentits. 

Tot i així, continuem treballant en les més de les 100 accions 
que preveu el nostre Pla d’Acció Municipal. Evidentment 
l’hem hagut d’adaptar a les noves circumstàncies, però 
continuarem endavant, això que ningú ho dubti. L’Aula de la 
Natura, per exemple, serà un dels projectes més importants 
que esdevindrà una realitat properament. Aquesta serà 
precisament una de les accions prioritàries per nosaltres 
perquè posicionarà les Franqueses mitjançant una iniciativa 
educativa en l’àmbit mediambiental.

L’inici d’any sempre és moment de fer-se propòsits, quin és 
el seu com a alcalde?

Crec que tots necessitem deixar enrere aquesta pandèmia i 
tot el que ha generat. Vull que tot torni a rodar: veure sales 
culturals plenes, comerços i restauració funcionant a ple 
rendiment,... i sobretot que tornem a recuperar les abraçades, 
el contacte amb qui estimem. Desitjo que tornem a recuperar 
certa normalitat i dic certa perquè considero que la Covid 
19 també ens ha de fer reflexionar sobre el nostre estil de 
vila, sobre dinàmiques insostenibles. Per tant, recuperem 
llibertats i hàbits perduts, però deixem enrere el que no ens 
deixa avançar i tornem a l’essència. Ens en sortirem! 
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Les Franqueses té ganxo
Del 25 al 31 de gener es faran activitats per promocionar la 
mongeta del ganxet

[ actualitat ]

Aquest 2020 s’havia de celebrar el 10è aniversari de la 
tradicional Festa de la Mongeta del Ganxet. El efectes 
de la Covid 19, però, han provocat el replantejament de 
molts actes que es feien de manera presencial i, per 

tant, aquest esdeveniment no s’ha pogut dur a terme tal i com 
estava previst. L’Ajuntament de les Franqueses ha treballat en 
una proposta alternativa que es desenvoluparà la setmana del 
25 al 31 de gener. Al llarg d’aquesta setmana també podreu 
veure diversos elements de difusió amb la nova marca de ciutat 
per promocionar la mongeta del ganxet amb la frase “Les 
Franqueses té ganxo”. 

“De la terra al plat. La producció de l’or blanc a les 
Franqueses del Vallès”

Des de fa uns mesos un equip de gravació ha treballat en la 
producció d’una documental divulgatiu on s’explica tot el procés 
de producció de la mongeta del ganxet a través del testimoni 
de persones que es dediquen al seu cultiu. Al llarg de gairebé 
mitja hora, aquest treball audiovisual mostra les singularitats 
del conreu d’aquest llegum, l’or blanc de les Franqueses, des 
dels diferents pobles del municipi. 

La gravació del documental s’ha fet en temps real des de la 
seva sembra fins al triatge per a la seva comercialització i 
consum. Aquest any la collita ha anat amb cert retard com a 
conseqüència de les condicions climatològiques i és per aquest 
motiu que els actes que substitueixen la Festa de la Mongeta 
del Ganxet no s’han pogut programar fins al gener. 

L’estrena del documental “De la terra al plat. La producció de 
l’or blanc a les Franqueses del Vallès” es farà el dissabte, 30 de 
gener, a les 22 hores, a Vallès Oriental Televisió (VOTV).

Receptes amb mongeta del ganxet

De dilluns a divendres, del 25 al 29 de gener, cada dia es 
penjarà un vídeo amb una recepta diferent al canal de YouTube 
de l’Ajuntament. Es tracta de plats elaborats per persones del 
municipi que han participat al Concurs de cuina de la Festa de 
la Mongeta del Ganxet. Es podran veure receptes originals, 
totes cuinades amb la mongeta del ganxet de les Franqueses.

Aquestes receptes també s’emetran els mateixos dies, a les 
20.30 hores, en el programa Hangar de Vallès Oriental Televisió 
(VOTV).

De ben segur que el lloc des d’on cuinaran aquests veïns i 
veïnes serà ben conegut per tothom perquè les receptes s’han 
gravat al restaurant “La casa de la mestra” de Llerona.

Parades al mercat de Corró d’Avall

El dissabte 30 de gener el mercat de Corró d’Avall es 
complementarà amb parades de productors de mongeta del 
ganxet de les Franqueses. Tothom qui ho vulgui podrà conèixer 
aquest llegum de primera mà, tastar-lo i comprar-ne per 
cuinar a casa. Durant aquell matí, les persones que adquireixin 
mongetes del ganxet de les Franqueses tindran de regal una 
bossa de cotó amb la marca de ciutat adaptada per promocionar 
el llegum amb la frase “Les Franqueses té ganxo”. 

Informem que l’única activitat presencial, les parades de 
productors al mercat de Corró d’Avall, pot quedar alterada com 
a conseqüència de les mesures en relació a la Covid 19 vigents 
en aquell moment. Podeu seguir la informació actualitzada a 
www.lesfranqueses.cat.
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Tasta el bo i millor de les Franqueses
Comença el TastaLFdV, un concurs de platets amb la participació 
d'11 bars i restaurants del municipi
La campanya RestauraLFdV avança un pas mes i engega el TastaLFdV, un concurs de platets. L'objectiu d'aquest concurs és 
donar a conèixer els bars i els restaurants del municipi a través d'11 propostes gastronòmiques en format tapa.

Fins el dia 17 de gener es pot realitzar la ruta per tots els establiments i tastar el platet singular que han elaborat específicament 
per als TastaLFdV i que pretén concentrar l'essència de la gastronomia de cada establiment en format reduït. Cada platet de 
la ruta té un cost de 3 euros i es podrà valorar després del tast. S'ofereixen en format per consumir al local i per emportar, 
per tant, les restriccions horàries de la Covid-19 no afectaran si es vol endur a casa.Els participants, si valoren un mínim de 5 
platets diferents, omplint al butlleta i participarant en el sorteig d'àpats en els establiments guanyadors del TastaLFdV.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Viu el Nadal a les Franqueses

Club Patinatge Artistic les Franqueses

Accessit del Concurs d'Entitats

Guanyadors del Concurs de Dibuix 

Cor Camins

Accessit del Concurs d'Entitats

Primer premi Infantil 2 Segon premi Infantil 1Segon premi Infantil 2 

Club Twirling les Franqueses
Guanyador del Concurs d'Entitats

Maria Yarmolenko
Ian Sanchez

Jan Marc Gutierrez
Adriano A. Bulgueroni
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès concursViu el Nadal a les Franqueses

Guanyador absolut i primer premi Infantil 1 
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Viu el Nadal a les Franqueses

Els infants podran visitar els Reis Mags 
d’Orient a dos punts de les Franqueses 
Es permetran grups de sis persones, com a màxim, amb cita prèvia

Per tal que els infants puguin lliurar les cartes amb 
els seus desitjos, els  Reig Mags d’Orient ens han 
comunicat que, si les mesures vigents referents 
a la Covid 19 els ho permet, habilitaran dos punts 

d’entrega, un a la plaça de l’Espolsada de Corró d’Avall i 
un altre a la plaça Major de Bellavista. L’activitat es farà el 
mateix dia 5 de gener.

Quin serà el funcionament?

Les persones interessades a visitar els Reis Mags d’Orient 
hauran de demanar cita prèvia mitjançant l’enllaç www.
entrapolis.com www.teatres.lesfranqueses.cat els dies 
2, 3 i 4 de gener. Una vegada accedeixin a l’enllaç hauran 
d’escollir l’hora i l’emplaçament, la plaça de l’Espolsada 
de Corró d’Avall o la plaça Major de Bellavista. També 
hauran d’escollir quin dels tres Reis Mags vol visitar, 
Melcior, Gaspar o Baltasar En el formulari es demanaran 
diverses dades dels participants, però cal tenir molt clar 
que un usuari només podrà fer la inscripció d’un grup de 
6 persones, com a màxim. No podrà accedir al recinte 
habilitat cap persona sense cita prèvia. En aquest sentit 
també demanem que us desplaceu fins al lloc de l’activitat 
a l’hora que heu fet la vostra inscripció.

Recordeu que és molt important mantenir la distància 
social i portar mascareta en tot moment. 

Els Reigs Mags d’Orient també ens han informat que, com 
a conseqüència d’aquest canvi, aquell dia arribaran abans a 
les Franqueses. Per tant, molta atenció a partir de les 9 h del 
matí perquè serà el moment que Melcior, Gaspar i Baltasar 
arribaran i sobrevolaran els carrers i places del municipi en 
helicòpter. Tingueu preparats els vostres fanalets. A partir 
del 2 de gener trobareu al YouTube de l’Ajuntament de les 
Franqueses el conte “Històries dels Reis Mags d’Orient .El 
camí i la llum” i  el taller“Decora el teu fanalet”. 

Evita  
aglomeracions 

Respecta la distància 
de seguretat 

Renta’t  
les mans 

Segueix les indicacions 
sanitàries vigents 

Llueix la  
teva mascareta 
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CONCEPTE INICI 
VOLUNTÀRIA 

FI
VOLUNTÀRIA

FRACCIONATS/
DOMICILIATS

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS         03/05/2021 05/07/2021

IMPOST SOBRE  BÉNS IMMOBLES URBANS  - 1A FRACCIÓ-
DOMICILIATS         

03/05/2021

IMPOST SOBRE  BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ-
DOMICILIATS         

01/10/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                       01/09/2021 05/11/2021 05/11/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS             01/09/2021 05/11/2021 05/11/2021

IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA                     01/04/2021 04/06/2021 04/06/2021

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES                      16/09/2021 16/11/2021 16/11/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS       03/05/2021 05/07/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A  FRACCIÓ-
DOMICILIATS          

03/05/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A  FRACCIÓ-
DOMICILIATS          

01/10/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS-NO  DOMICILIATS      03/05/2021 05/07/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1- DOMICILIATS         03/05/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2- DOMICILIATS         01/10/2021

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL                           03/05/2021 05/07/2021 05/07/2021

TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES-NO DOMICILIATS        03/05/2021 05/07/2021

TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES - 1A FRACCIÓ- DOMICILIATS         03/05/2021

TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES - 2A FRACCIÓ- DOMICILIATS         01/10/2021

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES - GUALS                        03/05/2021 05/07/2021 05/07/2021

TAXA MERCAT MUNICIPAL  - 1R TRIMESTRE                      25/02/2021 26/04/2021 26/04/2021

TAXA MERCAT MUNICIPAL -  2N TRIMESTRE                      26/05/2021 26/07/2021 26/07/2021

TAXA MERCAT MUNICIPAL -  3R TRIMESTRE                      26/08/2021 26/10/2021 26/10/2021

TAXA MERCAT MUNICIPAL -  4T TRIMESTRE                      26/11/2021 26/01/2022 26/01/2022

PP PRESTACIÓ SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - DESEMBRE 2020                    25/01/2021 26/03/2021 26/03/2021

PP PRESTACIÓ SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - GENER                          25/02/2021 26/04/2021 26/04/2021

PP PRESTACIÓ SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - FEBRER                           26/03/2021 26/05/2021 26/05/2021

PP PRESTACIÓ SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - MARÇ                                  23/04/2021 25/06/2021 25/06/2021

PP PRESTACIÓ SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - ABRIL                           26/05/2021 26/07/2021 26/07/2021

PP PRESTACIÓ SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - MAIG                             25/06/2021 26/08/2021 26/08/2021

PP PRESTACIÓ SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - JUNY                             23/07/2021 23/09/2021 23/09/2021

PP PRESTACIÓ SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - JULIOL                           26/08/2021 26/10/2021 26/10/2021

PP PRESTACIÓ SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - AGOST                            23/09/2021 26/11/2021 26/11/2021

PP PRESTACIÓ SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - SETEMBRE                         22/10/2021 24/12/2021 24/12/2021

PP PRESTACIÓ SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - OCTUBRE                          26/11/2021 26/01/2022 26/01/2022

PP PRESTACIÓ SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - NOVEMBRE                         24/12/2021 25/02/2022 25/02/2022

2021
fiscalcalendari

Tens disponible el calendari fiscal 2021 a www.lesfranqueses.cat
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Tens disponible el calendari fiscal 2021 a www.lesfranqueses.cat

L’Escola Municipal de Ciclisme de les 
Franqueses inicia la seva activitat
A partir del 9 de gener, obre les seves portes per promocionar i 
donar a conèixer l’esport en les seves diverses modalitats

L’Escola Municipal de Ciclisme de les Franqueses ja 
és una realitat. Situada en un solar al polígon del Pla 
de Llerona entre els carrers d’Holanda, de Suècia 
i d’Alemanya, disposa d’un espai , d’uns 1.600 m2 on 
s’hi ha construït un “Pump Track” per a bicicletes amb 

salts i ressalts que permet la pràctica de la BMX i un circuit 
per a BTT i ciclocròs. Properament es construirà un circuit de 
terra i un de carretera. 

L’escola pretén promocionar i donar a conèixer aquest esport 
en les seves diverses modalitats entre els infants i joves de 4 
a 16 anys.  

Nascuts entre 2005-2010 

Horari: Dissabte, de 9.30 a 11.30 h 

Nascuts entre 2011-2017 

Horari: Dissabte, d'11.30 a 13.30 h 

Preu: 49,20€ trimestre + 14,25€ matricula/inscripció 
(9,50€ part proporcional de 2 trimestres) + llicència 
federativa 

Inscripcions a: L'oficina del Patronat Municipal 
d'Esports (telf. 938 467 083) 

Documentació: Targeta sanitària, DNI, número de 
compte i pagament del trimestre + part proporcional 
de la matricula + llicència federativa 

A la Zona Esportiva Municipal de Ciclisme també es poden 
realitzar activitats com l’atletisme en modalitat cros, 
caminar... gràcies a l’amplitud d’espai a l’aire lliure i la poca 
afluència de trànsit.  

A partir del 9 de gener, totes les persones interessades en 
el món de la bicicleta i que vulguin millorar la seva tècnica 
en qualsevol modalitat, podran començar les classes prèvia 
inscripció al Patronat Municipal d’Esports. Coneix els horaris i 
la documentació necessària per a realitzar la inscripció:  

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Espectacles Infantils i Familiars, Humor&Co i concerts

[ espectacles ]

Circ, mímica i humor

Ds. 16 de gener - 18 h Teatre Auditori de Bellavista 
Durada: 45 minuts - Preu: 5 i 4* euros - Recomanat per a tots els públics

MIRA T. Circ Pànic. Una gran balança dreta al mig de la pista. Comença un joc de 
mirades. Mirar, mirar-se, confrontar la pròpia solitud, sense autocomplaença. Riure, 
riure's d'un mateix. Buscar l'equilibri, tot oscil·lant, girant, ballant. Una decisió 
important que et pot canviar la vida. Viure a la recerca d'un lloc al món, moguts per la 
por, l'esperança, la resignació o la il·lusió. Cadascú amb la seva balança interior, que 
oscil·la entre un sentiment i un altre. Un espectacle de perxa xinesa. Una reflexió sobre 

la fràgil condició de l'ésser humà i sobre l'equilibri il·lusori de la vida. 

Autoria: Jordi Panareda / Circ Pànic - Direcció: Piero Steiner i Stéphanie Coppé - Assessorament moviment: Lali Ayguadé - 
Composició musical i interpretació: Sasha Agranov i Pepe Arias.

Espectacles Infantils i familiars / Festival dels Amateurs 

Teatre i comèdia negra

Dg. 17 de gener - 18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 100 minuts amb entreacte - Preu: 7 i 6* euros - Recomanat a partir de 14 anys

ESCAC I MAT. Qollunaka Teatre. Escac i mat o la història de dos perdedors: Richard 
Collins, un escriptor d’èxit, masclista i egocèntric, que viu en un mon que ell mateix s’ha 
creat a la seva conveniència i Sandro Fazzi, un perruquer que viu per sobre les seves pos-
sibilitats i que comet l’error d’entrar a la vida d’en Richard Collins i d’acceptar les seves 
regles del joc. Tots dos juguen una partida d’escacs on ningú guanya... Aquesta obra és 
un joc, un joc diabòlic, on ningú mesura i valora de forma adequada l’adversari.

Autoria: Creació pròpia, basada en el guió de la pel·lícula "La huella" (1972) del director J.L. Mankiewicz - Direcció: Oscar 
García, Eloi Falguera.

Espectable de clown

Ds. 23 de gener - 20 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.

Teatre, música i poesia

Dg. 24 de gener - 18 h Teatre Auditori de Bellavista 
Durada: 65 minuts - Preu: 11 i 9* euros - Recomanat a partir de 14 anys

WINNIPEG. Puça Espectacles, La Jarra Azul. Cant a l'esperança i crida contra l'oblit. Aquesta 
obra recorda el moment en què el poeta Pablo Neruda i el ministre d'Exteriors del govern xilè, 
Abraham Ortega, van obrir les portes del país a més de 2.000 republicans espanyols exiliats. “Que la 
crítica borre toda mi poesía, si le parece. Pero este poema, que hoy recuerdo, no podrá borrarlo nadie”. 
Així es referia Pablo Neruda al que ell va considerar una de les seves majors fites, noliejar un vaixell 

des de França, el Winnipeg, perquè més de 2.000 refugiats de la Gue¬rra Civil Espanyola poguessin anar-se'n a Xile a la recerca d’una nova 
vida. Un encàrrec fet pel govern xilè, encapçalat pel ministre d’Exteriors Abraham Ortega, que va canviar la vida de milers de refugiats i dels 
seus descendents. El 3 de setembre de 1939 van arribar al port de Valparaíso. Molts d’ells mai més no tornarien a Espanya. Aquest muntatge 
teatral pretén donar veu i memòria a la història d’aquells que es fan dir “Els fills de Neruda” des d’una mirada contemporània.

Autoria: Laura Martel - Direcció: Norbert Martínez - Producció: Puça Espectacles, La Jarra Azul i Grec 2020 Festival de Barcelona - 
Repartiment: Laia Alberch, Laura María González, Martí Salvat i Edu Tudela.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Commemoració del Bombardeig / Programació d'Arts Escèniques

[ espectacles ]

Teatre i drama rural

Ds. 30 de gener
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 130 minuts, en 3 actes - Preu: 7 i 6* euros - Recomanat a partir de 14 anys

LES ARRELS. Grup de Teatre Amics de les Arts. La Beatie, una noia nascuda a pagès en 
un poblet d’Anglaterra, torna a casa després de passar una temporada treballant a Lon-
dres. Explicarà a la seva família tot el que hi aprèn al costat del seu promès, un noi molt 
actiu que li fa descobrir el món de la política, dels sindicats, de l’art i les relacions amb 
la societat. Ella parla sempre en boca del seu promès per explicar a la família tot el que 
aprèn a ciutat. Però la família no està massa interessada en conèixer coses noves. Ja en té prou amb el que té i no vol posar- 
se en problemes, no fos cas que els prenguessin el poc que tenen.

Autoria: Arnold Wesker - Direcció: Maria Miralda.

Circ i teatre

Dg. 31 de gener
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 60 minuts - Preu: 5 i 4* euros - Per a tots el públics

ALQUIMIA. El negro i el flaco. Després d'anys d'investigació en el món de l'espectacle, 
aquest muntatge es pot definir com l'alquímia entre el teatre i el circ. Dos clowns 
barregen diversos elements per crear moments sorprenents, hi tenen cabuda bombolles 
de sabó, elements màgics, malabarismes inesperats amb objectes insòlits i situacions 
sorprenents.

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

Màgia i ombres xineses

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

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

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

Teatre i comèdia

Dg. 14 de febrer
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 90 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 14 anys

M'ESPERARÀS?. Grup de Teatre Nyoca. Una nit. Dos amics queden per sopar 
a l'apartament d'en Rubén, un home madur i separat. Els seus millors 
amics, el matrimoni format per en Jaume i la Raquel, li han buscat algú 
amb el propòsit de què en Rubén tingui una cita a cegues i deixi de queixar-
se de la mala sort que sempre ha tingut amb les dones. Ens trobem davant 
dos plantejaments contraposats de vida. D'una banda l'amfritrió, professor 
universitari i, d'alguna manera, un fracassat. De l'altra banda, Jaume, ric, 
triomfador i un seductor empedreït. 

Autoria: Carles Alberola - Direcció: Joan Monells.
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[ espectacles ]
Espectacles Infantils i familiars / Festival dels Amateurs 

Teatre i comèdia

Dg. 28 de febrer
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 97 minuts, en 3 actes - Preu: 7 i 6* euros - Recomanat per a tots els públics

DESCALÇOS EN EL PARC. El Centru. Descalços pel Parc (Barefoot in the Park) és una 
obra del dramaturg nord-americà Neil Simon. És un dels escriptors més interpretats 
de tot el món i les seves obres han estat grans èxits, principalment a Broadway. 
Barefoot in the Park es va estrenar a Broadway l’octubre de 1963. Es van fer 1.530 
representacions fins al juny de 1967. Aquell any es va estrenar la pel·lícula amb el 

mateix nom protagonitzada per Jane Fonda i Robert Redford. 

Autoria: Neil Simon - Direcció: Quim Dotras.

Espectacle d'humor

Dv. 5 de març
20 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 60 minuts - Preu: 9,50 i 8* euros - Espectacle concebut per a adults

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

Circ, màgia i humor

Ds. 6 de març
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 45 minuts - Preu: 5 i 4* euros - Recomanat per a tots els públics

SET UP. Los Barlou.  Fascinats per la pompa de les grans produccions, tres excèntrics 
personatges pretenen emular-les de la manera que saben: amb un gust més que 
dubtós i un imaginari propi d’octogenàries. A més a més, s’han confós d’horari i arriben 
mitja hora tard. En fi, tot això no els impedeix fer gala d’una gran incompetència i 

descoordinació al més alt nivell. És un espectacle que alguns titllarien de metacirc (circ dins del circ), nosaltres li diem passar 
una bona estona. I està comprovat. Passin i vegin. Malabars, màgia, monocicles i equilibris impossibles, tot amb humor a dojo 
i acció trepidant. 

Idea original: Los Barlou - Intèrprets: Dani Cercos “Patillas”, Jordi Juanet “Boni” i Minervino Montell “Miner” - Còmplices 
artístics: Piero Steiner i Emmanuel Sembely.

Teatre, drama i teatre social

Ds. 13 de març
20 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 90 minuts - Preu: 7 i 6* euros - Recomanat a partir de 14 anys

DONES I SILENCI. Companyia 8.  Dones i Silenci és una obra contra la violència de 
gènere. Petites històries que retraten diferents escenes on la dona és el centre. La 
protagonista se sent atrapada, fuig o lluita contra els diferents formats de violència 
masclista. L’espectacle porta al públic a la reflexió i deixa el debat obert. Una obra 

que es desenvolupa a l’escenari i cinematogràficament en tres pantalles. Les projeccions del cineasta Antoni Verdaguer que 
col·labora amb la Companyia 8 acompanyen les accions dramàtiques. L’escenari es converteix en un gran esdeveniment 
cinematogràfic on cinema i teatre es donen la mà en una posada en escena transversal.

Autoria i direcció: Jose Antonio Aguado.
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Venda d'entrades 

(*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, 
aturats i menors de 25 anys)

Anticipada, a partir del 7 de gener, 
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 dl. a ds. de 17 a 21 h, i ds., també, de 10 a 14 h.

Entrades numerades. La programació queda subjecta 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. 
Tel. 610 655 921

[ espectacles ]
Commemoració del Bombardeig / Programació d'Arts Escèniques

Teatre i drama

Ds. 20 de març
20 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 90 minuts, en 6 actes - Preu: 7 i 6* euros - Recomanat a partir de 14 anys

NEBRASKA. Teatre AC Granollers. Tom Martin, un pres acusat d’haver segrestat 
i assassinat cent-sis persones en un teatre després d’una funció escolar, espera al 
corredor de la mort d’una presó de l’estat de Nebraska per ser executat a la cadira 
elèctrica. Ell reitera que és innocent, però moltes proves l’incriminen. Un home 
innocent és a punt de morir a la cadira elèctrica o Tom Martin és una bèstia que 
realment mereix la pena de mort pel que va fer? Una historia humana i colpidora que qüestiona la pena de mort.

Autoria: Jordi Portals - Direcció: Esteve Banús i Coll.

Teatre i comèdia

Dg. 11 d'abril
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 110 minuts, en 6 actes - Preu: 7 i 6* euros - Recomanat a partir de 14 anys

Clausura del Festival dels Amateurs

SEGONA OPORTUNITAT. Toc Toc Teatre Laurona. Espectacle de clausura a càrrec 
de Toc Teatre Laurona. Performance amb la entrada de públic, entrega de premis i 
projecció de la pel·lícula teatralitzada “Segona oportunitat”.

Narcís Bruc és un home seductor, cregut, faldiller i prepotent odiat per totes les dones 
amb qui ha tingut relació. Tres antigues amants enganyades i abandonades per ell, 
decideixen venjar-se i és confabulen per assassinar-lo. La vida li canviarà després de 
fer un pacte diví amb unes regles imposades pel diable. En Narcís... o la Cèlia, tan se 
val, es veuran en un seguit de situacions mai esperades on descobrirà emocions mai 
conegudes. Tot això i un seguit de circumstàncies ens portaran a un final inesperat.

Adaptació i direcció: Andreu Galán.
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1 divendres
30è Concert d'Any Nou amb l'orquestra 
Internacional Maravella
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Venda d'entrades anticipada a 
www.teatres.lesfranqueses.cat o amb cita 
prèvia a les taquilles del Teatre Auditori 
de Bellavista o al Casal Cultural de Corró 
d’Avall. Preu general 18 € / reduït 15 € 
(entrades anticipades, majors de 65 anys, 
pensionistes, aturats i menors de 25 
anys). Espectacle subjecte a les mesures 
sanitàries vigents.
........................................................................

2 dissabte 
Tallers virtuals en família. “Històries dels 
Reis Mags d’Orient. El camí i la llum” 
A través del canal Youtube de l’Ajuntament 
La narradora Mon Mas ens explicarà 
històries de Ses Majestats i el significat i 
importància dels fanalets

Tallers virtuals en família. “Decora el teu 
fanalet” 
A través del canal Youtube de l’Ajuntament 
Aprenem a fer i decorar fanalets. Les 
plantilles per a fer els fanalets es podran 
recollir des del 21 de desembre al SAC 
(Servei d’Atenció a la Ciutadania) de Corró 
d’Avall i Bellavista, bescanviant el cupó que 
trobareu al butlletí municipal del mes de 
desembre
........................................................................

4 dilluns
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Telemàtica
........................................................................

5 dimarts 
Visita de Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient
17 h Al municipi
Els Reis Mags d’Orient sobrevolaran 
les Franqueses del Vallès en helicòpter 
per després recórrer els carrers del 
municipi. Els infants podran saludar als 
Reis Mags d’Orient des dels seus balcons, 
finestres i portals amb els fanalets 
il·luminats. És important no acostar-se a 
ses Majestats els Reis Mags d'Orient per a 
evitar aglomeracions. Gaudim dels Reis a 
distància!

Atents! Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient estaran presents a les xarxes 

socials de l’Ajuntament per enviar-nos 
missatges abans de la seva arribada a les 
Franqueses del Vallès.

Rua de Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient 
18.30 h Pels carrers de Llerona 
Al web www.llerona.net podeu trobar el 
recorregut i els horaris aproximats.
Org. Festes Laurona
........................................................................

7 dijous
Hora del conte nadons. “Del bressol a la 
lluna”
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall 
a l’Espai Can Prat
Activitat gratuïta adreçada a nadons fins 
a 36 mesos. Cal inscripció prèvia atès que 
l’aforament és limitat. Les inscripcions 
es poden realitzar al 935 661 550 o al 
b.franqueses.c@diba.cat
En cas que l’activitat no es pugui fer 
presencial, es durà a terme a través de 
l’Instagram Life @bibliofranqueses 
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

9 dissabte
Teatre “Una volta als Pastorets”
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Venda d’entrades a partir del 28 de 
desembre per whatsapp 647 422 644. 
Preus: 9 euros/adults, 5 euros/fins a 14 
anys, 2 euros/fins a 4 anys. Amb l’entrada 
d’adult es participarà en un sorteig
Org. El Coverol
........................................................................

10 diumenge
Teatre “Una volta als Pastorets”
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Venda d’entrades a partir del 28 de 
desembre per whatsapp 647 422 644. 
Preus: 9 euros/adults, 5 euros/fins a 14 
anys, 2 euros/fins a 4 anys. Amb l’entrada 
d’adult es participarà en un sorteig
Org. El Coverol
........................................................................

14 dijous
Espais de lectura. Comentari de l’obra 
“Terra Baixa”, d’Àngel Guimerà
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista al 
CCB
A càrrec de l’especialista en llengua 
i literatura catalana, Llúcia Pons. Cal 
inscripció prèvia atès que l’aforament 
és limitat. Les inscripcions es poden 

realitzar al tel. 938 404 388 o al correu 
b.franqueses@diba.cat 
En cas que l’activitat no es pugui fer 
presencial, es durà a terme a través de 
Zoom
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

17 diumenge
Cicle Musical Encicla’t. “El cor sound 8 
amics de la unió”
10.45 h Parròquia de Santa Maria de 
Llerona
Cançons nadalenques per acomiadar les 
festes. Directora: Maria Illa
Org. Associació d’Intercanvis Socials i 
Culturals. Col·lab. Parròquia de Santa Maria 
de Llerona
........................................................................

18 dilluns
Ple extraordinari de sorteig de meses 
electorals del 14 F
12 h Sala de Plens de l'Ajuntament
........................................................................

22 divendres
Taller de teatre social sobre la convivència
18.30 h Telemàtic
Amb motiu del Dia Europeu de Mediació 
es realitzarà un taller de teatre dirigit 
per actors que proposen als participants 
la realització d'exercicis teatrals, que 
es podran fer des de casa en família/
grup bombolla o de manera individual. 
Les inscripcions es poden realitzar al 
938 616 221, per correu a comunitats.
lesfranqueses@progess.com o per 
whatsapp al 695 473 633 fins al 21 de gener
........................................................................

25 dilluns
Consell del Poble de Corró d’Amunt
19 h Telemàtic
........................................................................

28 dijous
Hora del conte. “Ai quin fred que fa”, a 
càrrec de Rosa Pinyol
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitat adreçada a infants a partir de 
3 anys. Cal inscripció prèvia atès que 
l’aforament és limitat. Les inscripcions es 
poden realitzar al 938 404 388 o al correu 
b.franqueses@diba.cat
En cas que l’activitat no es pugui fer 
presencial es durà a terme a través 
d’Instagram Life @bibliofranqueses
Org. Servei de Biblioteca Municipal

[ agenda ]
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Ple Municipal
20 h Telemàtic

ESPAI ZERO
· Punt de trobada
Dies 12, 15, 21 i 29, de 17.30 a 19.30 h
Centre Cultural de Bellavista

· Popcorn
Dia 14, de 17.30 a 19.30 h
Centre Cultural de Bellavista

· Jocs de taula
Dia 19, de 17.30 a 19.30 h
Centre Cultural de Bellavista

· Teatre social pel Dia Europeu de la 
Mediació
Dia 22, de 17.30 a 19.30 h
Centre Cultural de Bellavista

· Taller de Robòtica
Dia 26, de 17.30 a 19.30 h
Centre Cultural de Bellavista

· Taller de cuina
Dia 28, de 17.30 a 19.30 h
Centre Cultural de Bellavista

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

 ACTIVITATS I 
CURSOS
HORARI EXTRAORDINARI SALA D’ESTUDI 
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
BELLAVISTA. 
Del 7 de gener al 7 de febrer
Matins: dt, dc, ds i dg, de 10 a 13.30 h

Tardes: de dl a dg, de 15.30 a 22 h
*Els dies 14 i 28 de gener la Sala d’Estudi 
romandrà tancada
Els diumenges, els festius i els dissabtes 
a la tarda, l’entrada serà per la cafeteria 
del Centre Cultural de Bellavista (carrer 
Navarra)

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI i 
DISSABTES
Obert de setembre a juny (per a nens i 
nenes de 3 a 11 anys)
Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 
cançons, xanques, excursions, festes 
populars, convivències...
Servei opcional de recollida a les escoles
De dl a ds de 16.30 a 18.30 h 
Dl, dc, dv i ds, al Centre Cultural de 
Bellavista
Dt, dj, dv i ds, al Centre Cultural Can 
Ganduxer
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 
466 506 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@
lesfranqueses.cat 
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
A partir de 12 anys
Sala d’estudi (a partir de les 17.30 h). Un 
espai on els joves poden fer treballs en 
grup, deures, estudiar...
Activitats del centre, de 18.30 a 20.30 h, 
tallers, jocs, sortides, festes populars, etc
De dl a dv al Centre Cultural de Bellavista 
(938 405 781) i a la Nau del Centre Cultural 
Can Ganduxer (938 404 967)
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Centre Municipal de Joves

"Gener fred o temperat 
passa'l ben arropat"

L'agenda està subjecta a 
l'evolució de la pandèmmia 
per coronavirus i, per tant, 
es mantindrà sempre que 
la situació ho permeti. 

Recordeu que podeu consultar l'agenda al 
web municipal on es realitzaran els canvis i 
actualitzacions dels diferents actes
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[ grups polítics ]

Montse Vila
Portaveu del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)

El 21 de desembre del nostra calendari el marquem com el dia més curt de l’any; aquest dia fa olor a Nadal, festes i, malauradament, 
un consum desaforat.
No n’érem conscients el 21 de desembre del 2019, ara fa un any, del que ens portaria el 2020.
És un any que el podríem resumir amb una paraula: confinament. Del diccionari se’n pot extreure la definició tancar obligar a algú a 
romandre dins un espai limitat, és a dir fronterejar, posar límits.
Al darrera dels límits sovint trobem sentiments d’impotència, de soledat. D’alguna manera o altra la impotència, la incertesa se’ns 
ha fet present i implacable en el nostra dia a dia. Veiem que el futur i els nostres dies estan en mans d’un virus amb nom i cognom 
concret, i, de la informació que va i ve a mercer d’uns objectius sanitaris, econòmics i polítics.
Som fal·libles, ho sabíem però ara en tenim la certesa, formem part d’un món , estem a dins, no en som ni els actors principals i els 
autors. La nostra normalitat està a dins d’una normalitat més gran  que no entén la humanitat com alguna cosa diferent.
Justament la causa d’aquest confinament ens ha fet veure que aquest any prim, que en deien abans, hem sigut capaços, i en som 
conscients que és el camí, de transformar la solitud en solidaritat, el confinament en confiança.
Arribaran vacunes, altres millores tècniques que ens faran la nostra vida més còmode, així com també noves lleis,  però la base de la 
nostra normalitat acabarà passant, una vegada i altra, per la nostra corresponsabilitat.

La nova normalitat. Sembla que, de mica en mica, tots ens anem adaptant a la nova situació. El govern en minoria de les Franqueses 
ha mostrat diligència a l’hora de permetre l’inici de les tasques per a la modificació del restrictiu Reglament Orgànic Municipal 
aprovat per Junts i socialistes a l’anterior etapa. Si tot va com ha d’anar, quan surti aquest butlletí haurem retornat al plenari municipal 
totes les competències que els mateixos dos partits li havien pres, reservant-les per al seu govern i privant els nostres votants (i els 
seus) del debat, sempre saludable, sobre temes prou importants. Després d’anys de queixes ha calgut que presentéssim i s’aprovés 
una moció. L’han fet efectiva al ple següent en lloc de fer-nos esperar fins l’avorriment com era habitual. Cal destacar que, com a 
mínim fins ara, l’actitud de la majoria dels càrrecs electes del govern i l’oposició és un punt de partida força més engrescador que 
el que molts de vostès recordaran, de la situació similar viscuda al municipi quan les polítiques (que m’estalviaré de qualificar) dels 
protagonistes principals d’aquell trist període van deixar-nos un poble sense pressupostos, ordenances, padrons, etc. un any rere 
l’altre, fins les eleccions del 2011. Però la nova normalitat ha de portar implícita, millor de bon grat que a disgust, un major grau de 
participació, informació, voluntat de cooperació, empatia, .... Vostès ja m’entenen. I no és bo que això no hagi passat mentre els que 
governaven no en tenien necessitat. I no tenim encara cap seguretat que passi, a partir d’ara. Seguim, malgrat haver-ho sol·licitat 
formalment presentant una moció, sense espais per a la legítima i lliure expressió dels partits, grups, associacions i entitats del 
municipi. La por i les restriccions a la llibertat dels altres, encara que es disfressi de voluntat d’ordre i endreça, no és mai bona. I 
l’experiència recent ens ha deixat sancions per penjar cartells i impunitat per pintades feixistes i xenòfobes al municipi. Bon 2021!!!

Juan Antonio Corchado
Portaveu del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés [PSC-CP]

Àngel Profitós
Regidor del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

El Pla de Xoc contra els efectes de la Covid 19 i la seva comissió van sorgir per donar resposta a una situació crítica i real del 
nostre municipi. 
Tots els grups polítics municipals que en formem part, PSC Les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú, C’s, JxLF i SalCup, ens 
reunim quinzenalment amb l’equip tècnic per aportar, valorar i decidir de forma raonada i consensuada les mesures contra la crisi 
que estem patint. Aquestes mesures són el resultat del treball i l’esforç de la totalitat dels seus i les seves integrants.
El PSC de Les Franqueses està treballant de forma molt activa en aquesta Comissió per reconstruir econòmica i socialment el 
nostre municipi. És una prioritat bàsica per nosaltres, i ho continuarà sent durant el nou any 2021. El nostre objectiu és treballar 
per millorar la vida de tots els franquesins i franquesines. És lamentable que el govern en minoria de JxLF utilitzi el Pla de Xoc 
de forma partidista com lamentablement ens tenen acostumats/es. Tots els grups polítics que en formem part estem fent una tasca 
conjunta, amb esforç i amb sentiment d’unió per un bé comú. Però malauradament JxLF segueix utilitzant els recursos del nostre 
ajuntament per beneficiar-se políticament. Des del PSC reclamem la visibilitat de la feina feta per tots i per totes, perquè és de 
rebut que la ciutadania conegui de primera mà qui treballa colze a colze per superar els efectes econòmics i socials de la Covid19.
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Àngel Profitós
Regidor del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

El año 2020 ha sido un año especialmente convulso en todo el mundo marcado por una pandemia derivada de la expansión del 
coronavirus. Los contagios y los rebrotes han marcado nuestra agenda política, siendo muy negativo para la economía el impacto de los 
confinamientos y restricciones para frenar la expansión de la pandemia y así poder salvar vidas. El turismo y la restauración se han visto 
gravemente afectados y con la suma de otros sectores económicos también damnificados se ha generado una contracción económica 
masiva.
Aquí en les Franqueses los políticos de todos los colores hemos demostrado que ante una situación tan extraordinariamente alarmante 
hemos dejado de lado nuestras diferencias trabajando en equipo y dando lo mejor de todos nosotros al servicio de nuestros vecinos y 
vecinas para amortiguar el duro golpe producido por las drásticas medidas adoptadas y así evitar que nadie se quedara atrás.
El 2021 se nos presenta esperanzador, con una vacuna que nos hará dejar atrás esta pesadilla y poder volver a nuestra actividad normal. 
Un año que viene cargado de nuevos objetivos, retos e ilusiones. Un año que nos permitirá seguir construyendo nuestros buenos 
propósitos y deseos.
Así que en nombre de Cs LFV os deseo unas felices fiestas y que el año que entra sirva para que todos nosotros consigamos alcanzar las 
metas y objetivos que nos propongamos y podamos disfrutar unidos de nuestros pequeños logros.

Carta als Reis de l’Orient
Aprofitant les dates en què es publica aquest butlletí, i a manera de carta als Reis, recollim algunes de les propostes que hem anat fent durant 
més d’un any i mig. Demanem que el govern municipal preservi el sòl agrari i incentivi la producció d’aliments de proximitat. Que aposti 
decididament per un canvi en el model de mobilitat, amb carrils bici urbans, i per un canvi de model energètic, amb punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics, instal·lacions fotovoltaiques als equi paments municipals i incentius a les instal·lacions d’autoconsum. Que com a 
responsable de la salut de tots nosaltres, s’impliqui en la lluita contra la contaminació generada per les indústries i els faci complir la llei. 
Que garanteixi la connectivitat a totes les llars del municipi; que escolti la Fundació Guifi.net i estudiï la seva proposta, perquè permet una 
xarxa que no ens faci ostatges de cap gran empresa i poder triar entre diferents operadors. Que replantegi la urbanització del sector C 
de Corró d’Amunt, com reclamen els veïns, i la del sector N, per no comprometre més la sostenibilitat i la mobilitat del territori. Que faciliti 
l’empadronament de les persones sense domicili fix que viuen al municipi, com a primer pas per conèixer la realitat de les necessitats dels 
nos tres veïns i veïnes i garantir-los tots els drets. Que emprengui mesures per evitar la segregació escolar, que comporta manca d’equitat 
i reducció de les oportunitats educatives i posa en risc la cohesió social. Que aquest butlletí deixi de ser una eina de propaganda del 
govern i que l’espai es reparteixi de manera equitativa entre els diversos grups municipals.

Maria Forns
Regidora del grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa 
Municipalista [SAL-CUP-AMUNT]

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