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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
Agbar 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 
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Les Franqueses en imatges, 
Carnaval 2021 

Aquesta és la primera vegada 
que fem un desplegament 
d’un Pla d’Actuació Municipal 
i volem que tota la ciutadania 

en pugui fer seguiment. Un PAM 
és una eina importantíssima per a 
un govern. És el full de ruta, el pla 
de mandat que ha de dissenyar el 
present i el futur del nostre municipi, 
de les Franqueses. Hem treballat 
per dissenyar-lo i ara treballarem 
intensament per desenvolupar-lo 
durant tota aquesta legislatura.

No us enganyaré. El moment que vam 
redactar aquest PAM no teníem una 
realitat com l’actual. Fa tot just un 

any enrere ningú s’hauria imaginat que una pandèmia a nivell mundial ens marcaria 
tant les nostres vides, els nostres hàbits... Tot i així, hem treballat intensament per 
readaptar-lo a la realitat perquè aquest municipi ha de continuar avançant, no ens 
podem aturar. Òbviament ho hem fet amb el desplegament d’altres projectes paral·lels 
com el Pla de Xoc, que ens ha servit i ens està servint per atendre necessitats 
prioritàries per a la nostra ciutadania i reactivar l’economia i el comerç local.

Ho vaig dir a la presentació de l’octubre, el nostre “Pam a pam” avançarà amb passes 
fermes per consolidar les Franqueses com un municipi on viure amb qualitat de vida. 
Un municipi de referència al Vallès Oriental. I per què? Doncs perquè aquí ho tenim tot 
per ser precisament un punt de referència. Estem situats en un lloc estratègic. Tenim 
més d’un 80% de terrenys agrícoles i forestals que es ajuden a definir-nos com un 
dels pulmons verds més importants de la nostra comarca, però també tenim polígons 
punters que han esdevingut un pol d’atracció per a empreses capdavanteres. 

Som un municipi on la tradició i la innovació es complementen per convertir-nos en 
un lloc singular de noves oportunitats. I és per això aquest PAM. Volem continuar 
avançant. Volem un municipi que, tot i que estigui format per cinc pobles diferents, 
estigui ben cohesionat. No volem ser l’extensió de municipis veïns, sinó posicionar-
nos a la comarca i al país.

Tenim idees, tenim eines i treballarem per aconseguir els nostres objectius. Ara fem 
un pas més endavant. Un pas endavant en transparència. Ara tots els veïns i les veïnes 
de les Franqueses poden fer seguiment de l’estat d’execució del PAM mitjançant una 
eina que trobareu a www.lesfranqueses.cat. Ara està al 20%, però el meu compromís 
és arribar a assolir el 70%, com a mínim, al final d’aquest mandat.

I continuarem. Continuarem desplegant aquest PAM i complirem els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. Un compromís important a nivell mundial que també 
podem adoptar des de l’àmbit local per fer d’aquest món un lloc més just, inclusiu i on 
tothom tingui oportunitats. Ara més que mai hem d’incidir en aquesta línia. Ara més 
que mai.

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès

GRUPS 
POLÍTICS

18-19
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[ actualitat ]

Des del món local també es poden dur a terme accions importants per aconseguir un món més just i sostenible. I és en 
aquest sentit que l’equip de govern ha planificat un Pla d’Actuació Municipal (PAM) on cadascuna de les 101 accions està 
directament relacionada amb un Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Què són les ODS? El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de 
Desenvolupament Sostenible. Aquesta agenda està formada per 17 objectius encaminats cap a erradicar la pobresa, lluitar 
contra la desigualtat i la injustícia o posar fre al canvi climàtic, entre d’altres. L’Agenda 2030 posa l’acció en 5 esferes, conegudes 
com “les 5 P”: persones (people), planeta (planet), prosperitat (properity), pau (peace) i aliances (partnership). En aquest sentit, 
els ODS es basen en els principis següents: universals (impliquen tots els països); globals (aborden desafiaments locals, 
nacionals i transnacionals); integrals (estan interconnectats en totes les seves dimensions: reptes, països, govern); mesurables 
(s’han de mesurar amb indicadors); ambiciosos (no han de deixar ningú enrere); inclusius (impliquen tots els nivells de govern); 
multidimensionals (inclouen 3 dimensions de desenvolupament sostenible: econòmica, social i mediambiental).

Compromís per a un món més sostenible
L’Ajuntament vincula les seves accions als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) 

OBJECTIUS GLOBALS
DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
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Una pàgina web permet un seguiment 
exhaustiu de l’execució del PAM
Ja es pot consultar en quin punt es troba cada acció des de 
diferents variables

L'Ajuntament de les Franqueses ha activat una pàgina 
web que permet veure en tot moment l'estat d'execució 
del Pla d'Actuació Municipal (PAM). A aquesta eina 
s'hi pot accedir des del web www.lesfranqueses.cat. 

Les consultes es poden fer per categoria, per tipus d'acció, 
pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per 
l'exercici pressupostari o per la unitat responsable. En 
qualsevol dels casos, la persona consultora pot accedir 
al tant per cent executat i al nombre d'accions concretes 
vinculades a l'objectiu inclòs al PAM.

Per tant, aquesta pàgina web esdevé una eina de 
transparència des d'on seguir en temps real i en qualsevol 
moment en quin punt es troba el desenvolupament del full 
de ruta del govern. "Com vaig avançar a la presentació del 
PAM el mes d'octubre, la voluntat d'aquest govern és ser un 
govern obert, un govern transparent. I treballarem i posarem 
tots els esforços per tal d'oferir totes les eines necessàries 
perquè els ciutadans i les ciutadanes de les Franqueses 
puguin fer seguiment de la gestió que es porta a terme des 
d'aquest Ajuntament", ha explicat la regidora de Presidència, 
Marina Ginestí, durant la presentació de la pàgina web. 

Un Pla d'Actuació Municipal defineix les accions a seguir per 
definir el municipi del present i del futur durant un mandat. 
En el cas de les Franqueses, l'equip de govern ha redactat 
un document amb 101 actuacions, dividides en 5 eixos 
diferenciats: Municipi on viure i gaudir; Municipi que avança 
econòmicament; Municipi amable i ben connectat; Municipi 
verd i sostenible; i Govern obert. Alhora cadascun d'aquests 
eixos tenen uns objectius que es desenvoluparan mitjançant 
accions concretes. "Aquesta és la primera vegada que fem un 
desplegament d'un Pla d'Actuació Municipal i volem que tota 
la ciutadania en pugui fer seguiment. Un PAM és una eina 
importantíssima per a un govern. És el full de ruta, el pla 
de mandat que ha de dissenyar l present i el futur del nostre 
municipi, les Franqueses. Hem treballat per dissenyar-lo i 
ara treballarem intensament per desenvolupar-lo durant 
tota aquesta legislatura", ha afirmat l'alcalde, Francesc 
Colomé. 

L'alcalde també ha incidit en el moment singular en què 
s'està desenvolupat aquest primer PAM. "No us enganyaré. El 
moment que vam redactar aquest PAM no teníem una realitat 
com l’actual. Fa tot just un any enrere ningú s’hauria imaginat 
que una pandèmia a nivell mundial ens marcaria tant les 
nostres vides, els nostres hàbits... Tot i així, hem treballat 
intensament per readaptar-lo a la realitat perquè aquest 
municipi ha de continuar avançant, no ens podem aturar", ha 
dit Colomé. En aquest sentit, l'alcalde ha assegurat que, tot i 
la situació actual, les Franqueses ha de continuar avançant. 
"Som un municipi on la tradició i la innovació es complementen 
per convertir-nos en un lloc singular de noves oportunitats. I 
és per això aquest PAM. Ho vaig dir a la presentació. Volem 
continuar avançant. Volem un municipi que, tot i que estigui 
format per cinc pobles diferents, estigui ben cohesionat. No 
volem ser l’extensió de municipis veïns, sinó posicionar-nos a 
la comarca i al país", ha assegurat. Colomé també ha explicat 
que en aquest moments l'estat d'execució està al voltant del 
20%, però la previsió és "arribar al final d'aquesta legislatura 
amb un indicador del 70%, com a mínim".
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Ets autònom del sector del comerç o dels 
serveis? Fes-te visible a les xarxes socials
El Pla de Xoc organitza un curs per promocionar comerços i serveis 
a través d'internet

En el context de la pandèmia de la 
Covid-19 són molts els professionals 
afectats econòmicament per les 
restriccions sanitàries. Des del 

Pla de Xoc, que té com a objectiu bàsic 
pal·liar els efectes d'aquesta emergència 
sanitària, es posa una nova eina a 
disposició dels comerços i dels serveis. 
Es tracta d'un curs intensiu sobre xarxes 
socials. Una proposta que pretén posar a 
l'abast dels autònoms d'aquests sectors 
eines gratuïtes d'internet per promocionar 
els seu negocis a través de les xarxes i 
arribar a un públic més ampli.

El curs es realitzarà durant el mes d'abril, 
s'han programat dues edicions per arribar 
al màxim d'interessats possible i és gratuït. 
En tres sessions de dues hores cadascuna 
es parlarà de què són i com funcionen 
les xarxes socials, com funcionen i a 
quin públic van destinades les principals 
xarxes,  quin recursos gratuïts tenim a 
l'abast per treure-ls'hi el màxim partit i, 
en definitiva, com fer de les xarxes socials 
eines efectives per guanyar en presència 
efectiva i millorar les vendes.

Si hi esteu interessats podeu escriure a 
dinamitzacio@lesfranqueses.cat  o trucar 
al 938 443 040.

Introducció. Les xarxes socials com a 
clau a la comunicació

• Quines xarxes socials són les més 
utilitzades?

• Com em pot ajudar a la meva 
empresa estar visible a les xarxes 
socials?

• Facebook

Instagram, TikTok i eines per 
programar publicacions

• Instagram
• TikTok

Eines gratuïtes per programar 
publicacions

• Creator Studio
• Hootsuite

LinkedIn, Twitter i eines per crear 
imatges

• LinkedIn
• Twitter

Eines gratuïtes per crear imatges per 
a les xarxes socials

• Canva
• Freepick
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L'Aula de Natura del Parc del Falgar 
comença a prendre forma
El projecte incrementa la seva superfície per ampliar la zona d'exposicions

Els mòduls que conformaran l'Aula de Natura del Parc 
del Falgar i la Verneda comencen a ser visibles en els 
terrenys entre la zona de jocs infantils i l'aparcament. 
Aquest edifici és la darrera intervenció en aquest espai 

verd i l'obra arrenca amb novetats sobre el projecte original. 
La zona dedicada a sala d'exposicions incrementa la seva 
superfície en un 30% i passa de tenir 166,32m2 a ocupar-ne 
216,21m2. Aquesta ampliació implica també l'augment de 
metres quadrats dels què disposarà l'Aula de Natura.  

Es tracta d'un edifici singular d'una planta dividit en tres 
mòduls i situat entre la zona d'estacionament i els jocs 
infantils. Una construcció pensada per integrar-se en l'entorn 
amb l'estructura i amb els materials utilitzats. Les parets 
seran de fusta i els sostres de xapa metàl·lica. A excepció 
de la paret sud que estarà formada per un mur Trombe, una 

[ actualitat ]

Les Franqueses adapta l'arbrat a les necessitats urbanes i mediambientals

L'Ajuntament ha iniciat durant el mes de febrer les feines de replantada 
dels arbres que han estat retirats durant els darrers mesos. La tala dels 
exemplars a diversos punts de la via pública es deu a la no adaptació al medi o 

a la mortalitat esdevinguda per l'envelliment o el vandalisme. La tala i substitució 
d'arbres també es realitza per motius de seguretat quan s'hi observen defectes 
importants que poden provocar la caiguda total o de part del brancatge.

La replantada s'està realitzant durant els mesos d'hivern i es perllongarà fins al 
mes d'abril. Tots els exemplars que seran replantats i que es deixen amb un tros 
de soca a l'escocell estan sent senyalitzats. Els nous arbres seran de mida petita 
o mitjana, tot i que ocasionalment es poden plantar exemplars desenvolupats. 
També es tracta d'espècies amb menys port que s'adapten millor a les condicions 
de la trama urbana, quan sigui possible es plantaran especies de port mitjà o gran per augmentar la cobertura vegetal i els 
corredors verds de la ciutat. L'objectiu és anar adequant poc a poc l'arbrat a les necessitats i condicionants urbans mentre 
s'aprofiten els beneficis que aporta a la qualitat de l'aire i al control de les temperatures, entre d'altres, coincidint amb  les 
podes, les tales i les replantades.

construcció a què se li adhereix terra compactada per a què 
faci d'aillant tèrmic i mantingui l'interior amb una temperatura 
estable a l'estiu i a l'hivern. Els tres edificis estaran units 
entre sí amb passadissos i vestíbuls vidrats per mantenir la 
visual nord-sud del parc. A la part est, se situa l'edifici on hi 
ha la sala d'exposicions i els lavabos. Al centre, una zona de 
serveis i administració amb diversos despatxos i oficines. I a 
l'oest, la sala de formació i un auditori. L'Aula de Natura també 
s'ha concebut com a un edifici energèticament sostenible i 
autosuficient amb una instal·lació fotovoltaica de 18 plaques. 
Aprofitarà el sistema geotèrmic dels pous canadencs per 
filtrar l'aire de l'exterior i aconseguir fluxes freds o calents 
depenent de l'època de l'any.

L'edifici ocupa un total de 600 m2 construïts i tindrà un cost de 
887.361,72 euros.
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El pas soterrat del carrer Aragó ja permet 
creuar de Bellavista a Corró d'Avall 
Durant la primavera es procedirà a l'enjardinament dels accessos

El pas soterrat que uneix Corró d'Avall, a la zona de Can 
Mònic, amb Bellavista pel carrer d'Aragó ja està obert 
a la circulació. Es tracta d'un accés sota la via de la 
línia R2 Nord de rodalies per al pas de bicicletes i de 

vianants.

Les obres, iniciades al maig del 2019, han consistit en la 
construcció d’un calaix de formigó a l’alçada del carrer 
Aragó que travessa sota les vies fins al carrer Francesc 
Gimeno de Granollers. Aquest calaix té una longitud de 15 
metres aproximadament i unes dimensions de 5m d’amplada 
i 3,10m d’alçada. A banda i banda del pas s’hi han habilitat 
rampes i escales per a vianants i bicicletes. També s’hi ha 
instal·lat un sistema de drenatge, l’enllumenat, càmeres de 
seguretat i baranes de protecció. A més a més dels elements 
previstos en el projecte inicial, també s'ha aprofitat per 
realitzar l'asfaltatge dels voltants del pas i per col·locar 
murs i elements divisors amb gabions. Durant la primavera 
s'enjardinaran els voltants i les jardineres instal·lades.

L'ascensor, a punt d'arribar a la zona d'equipaments de Bellavista

A finals d'aquest mes de febrer s'ha 
col·locat la passera que uneix el 
carrer Navarra amb l'estructura del 

nou ascensor.  Aquest pas uneix el carrer 
amb la caixa on s'hi instalarà l'ascensor. 
També s'ha iniciat la instal·lació dels 
vidres de la caixa de l'elevador. Durant 
el març arribarà l'elevador i es duran a 
terme les feines d'enjardinament dels 
voltants i els acabats de l'obra. Tot per 
facilitar la mobilitat en aquesta zona de 
Bellavista connectant la plaça dels Països 
Catalans amb la zona d'equipaments 
educatius, culturals i esportius de 
Bellavista que inclou el Centre Cultural 
de Bellavista, la Biblioteca Municipal, 
l’Escola Bellavista-Joan Camps i Giró, 
l’IES Lauro i la Zona Esportiva Municipal. 
El 50% del finançament de l’obra prové 

Aquest projecte és fruit de l’Estudi de programació per 
millora la connexió de Bellavista amb la resta del municipi 
elaborat per la Diputació de Barcelona a demanda de 
l’Ajuntament i s'ha realitzat amb objectiu principal 
d'eliminar barreres físiques entre el nucli de Bellavista i la 
resta del municipi i, sobretot, connectar aquest nucli amb 
la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall. Finalment, el 
cost del pas soterrat ha estat d'1.056.624,45 euros, un 7,15% 
menys del pressupost previst. El projecte s'ha finançat al 
50% per l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya a través 
del projecte de Pla de Barris.

de la Generalitat de Catalunya a través 
del Pla de Barris de Bellavista. L'obra, 
adjudicada a l'empresa Estructuras 

y Obras la Roca, té un pressupost de 
301.936,27 euros.

Amb aquesta actuació es pretén millorar 
la mobilitat a les Franqueses i ampliar els 
itineraris accessibles per a vianants i se'n 
poden beneficiar uns 2.000 usuaris diaris. 
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. L'ascensor dona 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.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ les Franqueses en imatges ]
Concurs fotogràfic de disfresses, perruqueria boja i maquillatge del Carnaval 2021
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès concurs
Concurs fotogràfic de disfresses, perruqueria boja i maquillatge del Carnaval 2021
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[ actualitat ]
Les Franqueses, municipi feminista
Del 8 al 17 de març es realitzaran activitats per a commemorar el 8M, Dia 
Internacional de les Dones 

Organitza Col·laboren

Dia Internacional de les Dones
Tota la programació a www.lesfranqueses.cat

PODER + M E NT

 8 de març

12 h, plaça de l'Ajuntament
Acte commemoració 
Lectura del manifest; presentació del documental “Dones de 
les Franqueses” amb les intervencions de les participants; 
performance a càrrec del “Comando lila”, de l’Institut el Til·ler 
i, interpretació musical a càrrec d’Estefania Mateos Alcaraz i 
Lorena Gómez Fritz. 

 Del 8 al 17 de març 

De dl a dv, de 15.30 a 20 h i ds, de 10 a 14 h, al CC Bellavista 
Exposició “Les dones i la ciència”. Inscripcions al 938 465 862 

 Del 8 al 12 de març 

Activitats esportives a la plaça de l’Ajuntament 
Dl 8, a les 15.30 h, TBC (treball amb gomes) 
Dt 9, a les 10 h, GAC 
Dc 10, a les 15.30 h, Zumba 
Dj 11, a les 10 h, Zumba 
Dv 12, a les 15.30 h, Tàbata 

 11 de març 

18 h, format telemàtic 
Xerrada/taller “Construcció dels models alternatius de 
masculinitat i feminitat” a càrrec de Associació Mirall, 
feminisme d’acció social. *Activitat dirigida a les persones 
usuàries de l’Espai Zero i Centre Municipal de Joves 

 13 de març 

De 9 a 14 h, a la plaça de l’Ajuntament 
Dones esportistes: exhibicions de diferents esports, a 
càrrec del PME amb la col·laboració d’entitats i clubs del 
municipi. 

 13 de març 

20 h, Teatre Auditori de Bellavista 
Teatre, drama i teatre social “Dones i silenci”. Entrades a 
www.teatres.lesfranqueses.cat i a www.entrapolis.com

S’acosta el 8M i l’Ajuntament ha aprofitat aquest moment 
per difondre la nova marca de ciutat que posiciona 
les Franqueses com a municipi feminista. Des del 
consistori s’ha elaborat també un programa d’activitats 

per a conscienciar a la ciutadania de la importància d’establir 
vincles al voltant del lema #empoderament.

 14 de març 

Ruta lila amb un circuit de 14 km i un desnivell de 196 metres 
per a commemorar el 8M. La ruta té sortida i arribada a la 
plaça de l'Ajuntament i es pot realitzar durant tot el dia. Us 
convidem a fer-vos fotografies i a etiquetar a l'Ajuntament a 
l'Instagram @ajuntamentlesfranqueses   

ESCANEJA AQUEST 
CODI QR PER ACCEDIR 
A LA RUTA
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ESCOLA GUERAU DE LIOST
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys) CODI 08060939
Carrer de la Riera, 4 (Corró d'Avall) 938 463 216
https://agora.xtec.cat/ceipgueraudeliost/

Jornades de portes obertes virtuals a les escoles d'Educació Infantil 
i Primària i als instituts de Secundària

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

ESCOLA CAMINS
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys) CODI 08064817
Carrer de Rafael Alberti, 4 (Corró d'Avall) 938 402 215 
https://agora.xtec.cat/ceipcamins/

Divendres 
5 de març 

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

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

INSTITUT EL TIL·LER
Educació Secundària i Batxillerat CODI 08065391
Carretera de Ribes, 45-55 (Corró d'Avall) 938 407 266 
www.inseltiller.cat

INSTITUT LAURO
Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius CODI 08052906
Carrer d'Astúries, 3 (Bellavista) 938 402 852 
https://blocs.xtec.cat/inslauro

Preinscripcions 2n cicle d'Educació Infantil i Primària, del 15 al 24 de març; Educació 
Secundària Obligatòria, del 17 al 24 de març; Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig, de l'11 al 17 

de maig; Cicles Formatius de Grau Superior, del 25 al 31 de maig.

Dimarts
9 de març

Dimecres 
10 de març

Dijous
11 de març

Divendres
12 de març

Dijous
11 de març

Dilluns
15 de març

L'EBM el Gegant del Pi fa 10 anys

L'Escola Bressol Municipal el Gegant del Pi celebra, durant aquest 
2021, els 10 anys de vida. Ho fa amb tot un seguit d'activitats 
per als infants i les famílies. Les propostes estaran adptades 

a la situació sanitària vigent i permetran gaudir de l'aniversari amb 
seguretat.

L'escola va obrir les portes l'11 de març de 2011 a Bellavista. I des 
d'aleshores ha treballat amb un doble objectiu: fer protagonistes 
els infants i les seves famílies i ser un centre obert al municipi, tot i 
col·laborant amb les entitats i fent partícep el veïnat. 

Ara, 10 anys més tard, l'escola continua fidel als seus valors 
fundacionals: la feina, la reflexió, la innovació, l'estima i la comunicació.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Espectacles Infantils i familiars / Festival dels Amateurs 

[ espectacles ]

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

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.

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

2 dimarts
Espai Zero. Treballem el Dia de la dona
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

4 dijous
Espai Zero. Treballem el Dia de la dona
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat

Espais de lectura. Comentari de l’obra “Las 
sinsombrero”, de Tània Balló
18 h Virtual per Zoom
A càrrec de Maria Àngels Cabré. Inscripció 
prèvia a partir del 25 de febrer a la 
Biblioteca Municipal de Bellavista, trucant 
al 938 404 388 o per correu electrònic a 
b.franqueses@diba.cat 
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

5 divendres
Espai Zero. Treballem el Dia de la dona
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat

Espectacle d'humor. Home orquestra
Guió i interpretació: Peyu - Direcció: Joan 
Roura
20 h Casal Cultural de Corrío d'Avall
Durada: 60 minuts - Preu: 9,50 euros i 8 
euros (preu reduït). Espectacle concebut 
per a adults
........................................................................

6 dissabte
Circ, màgia i humor. Set up
Idea original: Los Barlou - Intèrprets: Dani 
Cercos “Patillas”, Jordi Juanet “Boni” i 
Minervino Montell “Miner” - Còmplices 
artístics: Piero Steiner i Emmanuel Sembely
20 h Casal Cultural de Corrío d'Avall
Durada: 45 minuts - Preu: 5 euros i 4,5 
euros (preu reduït). Recomanat per a tots 
els públics

7 diumenge
Copa Catalana Internacional BTT
9 h Zona Esportiva de Corró d’Amunt
Org. Club Ciclista de Corró d’Amunt amb la 
col·lab. PME

8 dilluns
Dia de la Dona
Trobareu la informació de les diferents 
activitats a la pàgina 12 d'aquest butlletí i a 
www.lesfranqueses.cat

9 dimarts
Espai Zero. Punt de trobada
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

11 dijous
Hora del conte nadons “Piu piu pic llibres 
al niu”
A càrrec de La Petita Companyia
17.30 h Virtual per Instagram @
bibliofranqueses
Activitat gratuïta adreçada a nadons fins a 
36 mesos
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

12 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

13 dissabte
Teatre, drama i teatre social. Dones i 
silenci
Companyia 8. Autoria i direcció: José 
Antonio Aguado
20 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 90 minuts - Preu: 7 euros i 6 euros 
(preu reduït). Recomanat a partir de 14 anys
........................................................................

16 dimarts
Espai Zero. Celebrem la primavera

17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

18 dijous
Espai Zero. Celebrem la primavera
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

19 divendres
Gala de l’esport
Les Franqueses del Vallès
21.30 h Emissió a VOTV
........................................................................

20 dissabte
Teatre i drama. Nebraska
Teatre AC Granollers. Autoria: Jordi Portals 
Direcció: Esteve Banús i Coll
20 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 90 minuts, en 6 actes - Preu: 7 
euros i 6 euros (preu reduït). Recomanat a 
partir de 14 anys
........................................................................

23 dimarts
Espai Zero. Taller de cuina
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

25 dijous
Hora del conte “Contes cap per avall”
A càrrec de Glòria Arrufat
17.30 h Virtual per Instagram @
bibliofranqueses
Activitat gratuïta adreçada a infants a partir 
de 3 anys
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Fem Camí en l’Educació en Família. 
Informació i orientació sobre els estudis 
postobligatoris
17.30 h Virtual per Zoom
En aquesta xerrada s’informarà i orientarà 
a famílies per tal que puguin acompanyar 
als seus fills i filles en el moment de decidir 
els estudis postobligatoris
Inscripcions: del 8 al 19 de març per a les 
persones empadronades i del 15 al 19 de 

[ agenda ]
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març per a les persones no empadronades. 
Es poden formalitzar els dt. i dj., de 10 a a 
13 h, al 938 405 780 

Ple Muncipal
20 h Telemàtic
........................................................................

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

30 dimarts
Espai Zero. Punt de trobada
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista 
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

 ACTIVITATS I 
CURSOS
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

COLÒNIES ROQUES BLANQUES (Ribes de 
Freser)
Del 29 al 31 de març, de 9 h del dia 29 a 17 
h del dia 31
Vols viure l’aventura de les colònies en 
un entorn natural? Vine i gaudeix de les 
colònies juvenils amb un munt d’activitats 
molt engrescadores. T’ho perdràs?
Preu: 60 euros inscrits / 70 euros no 
inscrits
Inscripcions: del 8 al 20 de març, de 17.30 
a 20.30 h, els dl. i dc. al Centre Cultural 
de Bellavista (c. Astúries, 1) o els dt. i dj. 
al Centre Cultural Can Ganduxer (av. de 
la Sagrera, 1). I també! Dv 12 de març, al 
Centre Cultural de Bellavista i dv. 19 de 
març, al Centre Cultural Can Ganduxer
Més informació al 938 566 506 (Can 
Ganduxer) o al 938 405 781 (CCB). També 
enviant un correu electrònic a centrejoves@
lesfranqueses.cat 
Activitat subjecta a les mesures sanitàries 
vigents
Org. Centre Municipal de Joves

CASAL DE SETMANA SANTA
Del 29 de març a l’1 abril 
Casal de vacances, activitats lúdiques, 
tallers, jocs, excursions...
Adreçat a infants de 3 a 11 anys
El conillet de Pasqua ha perdut els seus 
ous... Ens ajudes a trobar-los? Endinsa’t 
en l’aventura de descobrir una tradició tan 
popular com és “La Pasqua”. Tot sota les 
mesures de prevenció de la Covid-19
8 a 9 h Acollida matí (opcional)
9 a 13 h Casal matí
13 a 15 h Menjador (opcional)
15 a 17 h Casal tarda (opcional)
Preu: 35 euros per infant i 29,50 euros per 
al segon o més germans. Casal tarda: 10 
euros per infant i 9 euros per al segon o 
més germans. Servei d’acollida: 3 euros 
per infant i dia. Servei de menjador: 6,50 
euros per infant i dia. Dia esporàdic: 9 euros 
per infant (Casal matí) i 4 euros per infant 
(Casal tarda)
Inscripcions: del 8 al 12 de març per als 
infants empadronats al municipi i del 15 al 
19 de març per a no empadronats. Es poden 
formalitzar al Centre Cultural de Bellavista 
(c. Astúries, 1) o al Centre Cultural de Can 
Ganduxer (av. de la Sagrera, 1)
Més informació al 938 566 506 (Can 
Ganduxer) o al 938 405 781 (CCB). 
També enviant un correu electrònic a 
casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
Activitat subjecta a les mesures sanitàries 
vigents
Org. Casals Infantils Municipals

L'agenda està subjecta a 
l'evolució de la pandèmia 
per coronavirus.
Recordeu que podeu 
consultar-la al web 
municipal.

“Març marcedor,
nit freda i dia amb calor”
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[ grups polítics ]

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

Aquest mes de març, concretament el dia 8, és el dia Internacional de la dona. És un dia en què es commemora la lluita de les dones 
per aconseguir la igualtat, en tots els aspectes, amb els homes. S’han aconseguit moltes coses al llarg dels anys com el dret a vot, el 
dret a l’educació i la formació, així com l’equiparació salarial en alguns àmbits, però en el moment en que ens cal un dia per recordar-
nos a tots que homes i dones som creats iguals i que hem de gaudir dels mateixos drets....és que alguna cosa encara no funciona.
No pot ser que ens faci falta un dia en concret per recordar-nos a tots les desigualtats que viuen milers de nenes, joves i dones 
cada dia; no pot ser que les nenes dediquin més temps a les tasques domèstiques que els nens, que hi hagi menys nenes sense 
escolaritzar que nens, que els homes guanyin un 24% més que les dones per les mateixes feines, que les jornades laborals siguin 
més llargues per les dones, que siguin les dones les que hagin d’assumir en molts casos l’educació dels seus fills i filles. No pot ser 
que hi hagi milions de nenes que es vegin obligades a casar-se abans dels 15 anys. 
Per tant, tots aquells i aquelles que lluiteu pels nostres drets, feu-ho cada dia, cada minut, cada segon, en cadascuna de les vostres 
accions, i no espereu que arribi el dia 8 de març per felicitar-nos i dedicar-nos el dia.

GOVERNAR VOL DIR PRIORITZAR
Quan sabem que aquesta situació provocada per la pandèmia és de difícil control i és d’una complexitat enorme resoldre-la, el que 
cal és prioritzar. Prioritzar vol dir avançar unes accions a unes altres, justament el que demanem al govern. 
El 2020 es van destinar 1,1M€ al Pla de Xoc per pal·liar els efectes de la Covid. El nostre grup IEC n’ha format part des de l’inici, 
precisament perquè prioritzàvem el fet de treballar conjuntament per davant de qualsevol estratègia política. 
Ara demanem al govern que no rebaixi la partida pressupostaria aquest 2021, dotada amb només 200.000€ i que esmerci els esforços 
en les àrees més afectades, i en reduir d'altres partides no prioritàries en aquests moments, com per exemple els 200.000€ que cada 
any destina a premsa i comunicació de l'Ajuntament.
Són prioritàries les accions per ajudar els ciutadans més necessitats, per despesa d’aliments, o per fer front a les factures dels 
serveis bàsics i calen ajuts a l’habitatge.Tampoc poden desatendre l’assistència a les persones necessitades, ni oblidar la prevenció 
de violència masclista, ni el donar suport psicològic a tothom que ho necessiti.
El govern hauria d’assumir que no podrà tirar endavant les grans promeses d'inversió que ha fet, perquè incrementaria encara més 
un elevat deute que ja tenim i que ens obliga a destinar bona part dels ingressos a la seva amortització, o com ja s'ha anunciat, haurà 
de demanar carències de gairebé 1M€ aquest any. Un govern en minoria com l’actual, ha de trobar l’entesa amb els altres grups 
polítics i IEC hi serà, sempre que hi hagi el compromís de prioritzar en benefici dels ciutadans i nodels partits.

Grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés [PSC-CP]

Imma Ortega Martí
Regidora del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

1718 GRÀCIES!
Us volem agrair la confiança dipositada en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, amb la representació de la nostra 
companya Marta Reche com a candidata, un fet que omple d’orgull tant a la nostra agrupació com al municipi.
Hem tornat a ser la força més votada no només a Catalunya, també a la comarca del Vallès Oriental i a escala municipal amb 1718 
vots a Les Franqueses del Vallès. Hem guanyat les eleccions al Parlament gràcies a tots i totes vosaltres, que heu donat suport 
al nostre projecte social, a la nostra proposta de recuperació econòmica, a la nostra lluita feminista i per la igualtat i a la nostra 
reivindicació ecològica i per les noves formes d’energia, entre d’altres, perquè som diàleg, entesa, respecte, justícia i igualtat amb 
tota la ciutadania.
El PSC ha sigut el partit més votat a les eleccions catalanes, i això ens dóna força i empenta  per seguir treballant i acomplint projectes 
reivindicatius per aconseguir una igualtat real i efectiva, una societat on no tingui cabuda la violència masclista, una societat diversa i 
tolerant, en definitiva una societat justa.
Ens sentim molt recolzats i recolzades per tots els nostres veïns i veïnes i seguirem caminant en la línia de l’esforç, la dedicació i la 
comunicació vers tots i totes vosaltres, per fer de la nostra terra una Catalunya millor, per fer del nostre municipi, Les Franqueses 
del Vallès, un municipi millor. Gràcies!
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Imma Ortega Martí
Regidora 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]

Les Franqueses té un bellíssim entorn de natura i boscos que doten d’un alt valor paisatgístic als pobles del municipi i és un 
deure de tots nosaltres cuidar-lo i conservar-lo. En la part més urbana, però, sovint ens trobem amb infinitat d’actes incívics i 
vandàlics, com ara penjades indiscriminades i il·legals de cartells amb missatges polítics de tipus revolucionari en comerços 
tancats, adhesius en fanals o guixades i gargots a tort i a dret pels carrers amb missatges reivindicatius que volent ésser 
actes de lliure expressió, més aviat, esdevenen actes reprovables, mancats d’educació i de capteniment cívic; que embruten 
i malmeten la qualitat visual de l’espai urbà i humà degradant i empobrint sobre manera el paisatge. Aquesta absoluta falta 
de respecte a l’espai públic i als veïns i veïnes que tenen tot el dret a passejar pels seus carrers gaudint de l'entorn on viuen i 
paguen els seus impostos ha de ser corregida amb fermesa des de l’Ajuntament amb campanyes de sensibilització i civisme 
i amb una política d’acció i no de deixadesa que permet que aquestes pintades es mantinguin malauradament  durant anys i 
panys pels carrers, places i, molt sovint, a tocar d’escoles i instituts.
Si volem fer una bona gestió del paisatge urbà cal dissenyar un Pla de paisatge municipal i dotar als nostres veïns i veïnes de 
mecanismes per prendre part en les decisions i accions que afecten a l’evolució i la qualitat del paisatge del municipi; i establir, 
també, un espai de diàleg sobre el paper de l’art als carrers.

Que el continuisme no bloquegi el futur
Darrerament sentim molt a parlar dels fons europeus de recuperació, els Next Generation EU, que van acompanyats d’un 
missatge clar: cal apostar urgentment i en tots els nivells per l'ecologia i la transició energètica, per la transformació digital i la 
societat del coneixement i també per l'economia per la vida i la cohesió social. Un missatge que sembla que no acaba d'arribar 
prou a les orelles d'aquest govern municipal. 
En aquests moments, la proposta de pressupostos municipals que hi ha sobre la taula preveu invertir en el mateix de sempre: 
totxo, esport competitiu i externalització de serveis (desviament de diners públics a butxaques privades i serveis sovint 
deficients), i no fa res per pal·liar l’emergència climàtica ni la social. 
Insistim que calen decisions transformadores. En posem alguns exemples: foment de l’autoconsum elèctric, amb plaques 
solars als equipaments municipals i incentius a empreses i particulars; carril bici urbà; incentius a la implantació d'indústries 
de sectors sostenibles i de futur (agroalimentari, mobilitat, energies renovables, tecnològic...) i fre i control de les contaminants 
i logístiques; connectivitat a totes les llars del municipi, suport a les empreses en el procés de transició digital, programes 
inclusius d'alfabetització digital; prioritzar l'atenció domiciliària a la gent gran en lloc d’invertir en residències privades; 
potenciar l'economia circular... Retardarem un any més el futur?

Maria Forns
Portaveu 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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