agost-setembre 2021

núm. 172

www.lesfranqueses.cat

5.1

cinc pobles
un municipi

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

7 Llum verda a un pressupost de gairebé 5
milions d'euros en inversions

4-5 JxLF-Junts
i PSC-CP signen un
pacte de govern

6 L'Ajuntament i Sandoz
arriben a un acord per
desencallar el Sector N

9 Suspeses les llicències
de parcs de renovables en
terreny no urbanitzable

agost-setembre 2021

núm. 172

www.lesfranqueses.cat

[ telèfons d’interès ]
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de Bellavista. Carrer de Rosselló, 39.
938 615 435
Horari de les oficines:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts de 8.30 a 18.30 h (només Ajuntament)

Emergències
Policia Local. 938 467 575
Mossos d’Esquadra. 112
Policia Nacional. 091
Bombers. 112
Ambulàncies-Urgències. 112
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers.
938 425 000
Sanitat (demanar hora al metge 933 268 901)
CAP Corró d’Avall. 938 404 200
CAP Les Franqueses. 938 618 030
Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés. 902 130 014
Renfe. 902 320 320
Taxis. 938 703 028
Serveis (atenció al client)
Endesa. 800 760 909
Estabanell Energia. 900 250 260
Gas Natural. 902 200 850
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
2

Ajuntament de les
Franqueses

Ajuntament les
Franqueses

Ajuntament de les
Franqueses del Vallès

@lesfranqueses

Canal les Franqueses
del Vallès

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

Portada

Llum verda a un pressupost de gairebé 5 milions
d'euros en inversions

butlletí municipal de
les franqueses
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.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

P

otser hi ha dues dates
al llarg de l’any en què
tenim sensació de tancar
temporades o etapes: a
l’estiu i al Nadal. És un moment de
parada i repàs del que s’ha fet i el que
queda per fer. Nosaltres hem acabat
aquesta temporada amb un pacte de
govern entre JxLF-Junts i el PSCCP. Per tant, hem tancat un cicle,
però alhora ha estat l’inici d’un nou
camí que ens permetrà desenvolupar
grans projectes a les Franqueses.
Com tots sabeu, a principis d’aquesta

legislatura els dos partits, Junts i el
PSC, vam decidir repetir un model de
govern fent aliança. Una aliança que es va trencar el mes de setembre de 2020.
L’entesa en aquell moment no va ser possible, però crec que, al llarg d’aquest any,
els dos partits hem pogut fer replantejaments del que ens va derivar cap a aquella
situació. I aquests mateixos replantejaments ara ens porten a una nova entesa
perquè tots i totes som plenament conscients de la importància que sigui així.
E s tracta d’un pacte de i pel municipi. I és que tots som representants escollits pels

nostres veïns i veïnes i tenim la responsabilitat de trobar les aliances necessàries
per formar pactes deixant de banda qualsevol aspecte que no tingui una relació
directe amb la política municipal. Per tant, aquesta responsabilitat ha de passar per
sobre d’altres diferències, per exemple, a nivell nacional. Sabeu que he dit en moltes
ocasions que amb el PSC no ens entenem en qüestions de país, però sí en la definició
de model de les Franqueses. I aquesta ha de ser la premissa més important per a
un representant municipal.

Durant aquests mesos Junts per les Franqueses ha tingut contacte amb tots
els grups municipals per arribar a acords i entesa. La porta del meu despatx ha
estat oberta a totes les opcions polítiques. No us enganyo si us dic que governar
en minoria no és fàcil. No, no ho és, però, com us dic, hem negociat amb tothom
sobretot perquè tots som el resultat de la voluntat d’un poble i he apel·lat a aquesta
responsabilitat com a representants municipals. Malauradament no sempre ha
estat així i per això creiem que és indispensable crear un nou pacte que ens permeti
engegar aquells projectes clau que són tan necessaris.
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Aquest pacte ens ha permès, per exemple, aprovar uns pressupostos on hi ha

previstes inversions que no es poden aturar ara: la residència per a gent gran
de Bellavista, la finalització del projecte de l’Aula de Natura al Parc del Falgar,
la pacificació del trànsit de Marata, Corró d’Amunt i Llerona,... Per a nosaltres,
sincerament tots aquests projectes són motius de pes per explicar aquest pacte.

Sóc conscient que aquest acord pot generar certes reticències, però jo vull demanar

confiança. Entenc que des de fora de l’àmbit polític pot costar d’entendre algunes
decisions, però nosaltres prenem el compromís d’avançar plegats en la construcció
d’un nou camí que ens permeti avançar perquè les Franqueses s’ho mereix.

Perquè per mi, com a alcalde, us asseguro que les Franqueses, amb tots i cadascun
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[ actualitat ]
JxLF-Junts i PSC-CP signen un pacte de govern
Les dues formacions s’han compromès a treballar per fer avançar

J

unts per les Franqueses (JxLF-Junts) i el Partit dels
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP) han consensuat un pacte amb l’objectiu de formar
un govern estable que permeti avançar els projectes
més importants de les Franqueses. L’acord l’han signat a
finals d’aquest mes de juliol un representant de cada partit:
Francesc Colomé (JxLF-Junts) i Marta Reche (PSC-CP).
«És un pacte de i pel municipi. I és que tots som representants
escollits pels nostres veïns i veïnes i tenim la responsabilitat
de trobar les aliances necessàries per formar pactes deixant
de banda qualsevol aspecte que no tingui una relació directe
amb la política municipal. Tots i totes nosaltres som aquí per
prendre decisions de present i de futur. Decisions que tindran
un impacte directe sobre el model de municipi que hem de
dissenyar i sobre la qualitat de vida de la ciutadania», ha
explicat Francesc Colomé durant la presentació de l’acord.
«Durant aquests mesos Junts per les Franqueses ha tingut
contacte amb tots i cadascun dels grups municipals per
arribar a acords i entesa. La porta del meu despatx ha estat
oberta a totes les opcions polítiques. No us enganyo si us
dic que governar en minoria no és fàcil. No, no ho és, però,
com us dic, hem negociat amb tothom sobretot perquè tots
som el resultat de la voluntat d’un poble i hem apel·lat a
aquesta responsabilitat com a representants municipals.
Malauradament no sempre ha estat així i per això creiem que
és indispensable crear un nou pacte que ens permeti engegar
aquells projectes clau que són tan necessaris», ha afegit
Colomé.
«Les Franqueses necessita que els i les socialistes entrem
de nou al govern municipal per fer viable i garantir que les
Franqueses avança i no es queda paralitzada. Les Franqueses

FRANCESC COLOMÉ
Alcalde

4

necessita que des de l’equip de govern treballem plegats amb
responsabilitat i coherència. En definitiva, els nostres cinc
pobles es mereixen un govern fort i estable amb la capacitat de
fer avançar el municipi. I els socialistes ho farem possible des
de la suma», ha assegurat Marta Reche. «Aquest nou pacte
canvia radicalment la forma de fer i de treballar. Establim
mecanismes periòdics de control del pacte necessaris,
coherents i raonables, i també solucions que garanteixin la
imparcialitat i la transparència que sempre haurien d’haver
estat presents. Aquest nou pacte també preveu un calendari
d’actuacions tant pel 2021 com pel 2022. El nostre objectiu i la
voluntat és solucionar els problemes que realment preocupen
a la ciutadania», ha dit Reche.
Tant JxLF-Junts com PSC-CP s’han compromès a treballar
des del 30 de juliol, moment en què es fa efectiu el nou
cartipàs, per avançar en el Pla d’Actuació Municipal que hi ha
definit per aquest mandat.

MONTSE VILA
Regidora de Comunicació, Esports,
Hisenda i Règim Intern, Participació
Ciutadana i de Seguretat Ciutadana
2a Tinenta d'Alcaldia.
Presidenta del PME i del Consell
del Poble de Llerona

SÒNIA TENA
Regidora d'Activitats, de Comerç,
Mercats, Fires i Turisme i de Gent
Gran.
3a Tinenta d'Alcaldia
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Regidor d'Urbanisme.
President del Consell del Poble de
Corró d'Amunt.

MARINA GINESTÍ
Regidora de Cultura, d'Infància
i Joventut, de Presidència i
Processos Estratègics i de Sanitat
i Salut Pública.

JOSÉ ANTONIO AGUILERA

MARTA RECHE

MARTA SÁNCHEZ

Regidor d'Educació.
1r Tinent d'Alcaldia.
President del Patronat de Cultura,
Educació, Infància i Joventut

Regidora de Comunicació,
Feminisme i Igualtat i de
Relacions Ciutadanes.
4a Tinenta d'Alcaldia.

Regidora d'Obres i Serveis i de
Polítiques Socials.
5a Tinenta d'Alcaldia

JUAN ANTONIO MARÍN

RAQUEL C. CORTÉS

Regidor de Civisme i Convivència
i d'Habitatge

Regidora de Dinamització
Econòmica

JORDI GANDUXÉ

MOISÉS TORRES
Regidor de Mobilitat i
d'Agricultura i Medi Ambient
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[ actualitat ]
L’Ajuntament i Sandoz arriben a un acord
que donarà llum verda al Sector N
Han signat dos convenis que permetran acabar amb el litigi que va
paralitzar la reparcel·lació del projecte

L

’Ajuntament de les Franqueses i l’empresa Sandoz
han arribat a un acord per desencallar el projecte de
reparcel·lació del Sector N. Un projecte que va quedar
aturat l’any 2018 arran d’un recurs presentat per
aquesta empresa. Des d’aleshores les dues parts implicades
han estat treballant per arribar a un acord satisfactori per a
tothom. Finalment han signat dos convenis: un referent a la
reparcel·lació i un altre a una modificació del Pla Parcial.
Pel que fa al primer, el conveni acorda una bonificació
de 638.225,22 euros a l’empresa Sandoz “en concepte de
despeses d’urbanització executades i pagades de forma
anticipada, procedint a considerar-les com a despejes
d’urbanització”. Una xifra substancialment inferior a la que
demanava l’empresa inicialment que era de més 1.600.000
euros. D’aquesta manera Sandoz es compromet, en un
termini de cinc dies des de l’aprovació del conveni per
Junta de Govern Local, a finalitzar amb el litigi obert amb
l’Ajuntament que va paralitzar el projecte de reparcel·lació.
A través del segon conveni, l’Ajuntament es compromet a
“tramitar una modificació del Pla Parcial del Sector N per
tal de reduir al màxim possible les distàncies mínimes
a vials, zones verdes i restants límits que el vigent Pla
Parcial regula per a les edificacions aïllades i en filera,
procurant així minimitzar les situacions de disconformitat
amb el planejament de les edificacions existents en l’àmbit”.
Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament també es compromet
a “promoure davant de les administracions competents una
modificació dels accessos des de la C-251 a les instal·lacions
de Sandoz SA i des d’aquestes instal·lacions a la C-251, de
manera que es compleixi amb els requisits del Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 d’octubre, sobre trànsit i seguretat
vial, i es minimitzin al màxim els riscos per les persones i els
vehicles”. La previsió és que la modificació del Pla Parcial
inclosa en aquest conveni sigui aprovada durant sessió
plenària en els propers mesos.
La previsió de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé,
és que el Sector N pugui avançar després de l’estiu, cap al
mes d’octubre. Colomé ha valorat molt positivament aquests
acords, sobretot tenint en compte la notícia que Sandoz té
intenció de tancar la planta ubicada al municipi a partir de
2024. El desplegament del Pla Parcial del Sector N, segons
Colomé, és molt positiu en aquests moments perquè “si
Sandoz marxa i no ven l’empresa a una altra firma del
mateix sector, podrà venir a la zona una altra empresa que
es dediqui a una altra a activitat”. L’alcalde també ha destacat
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la importància de desenvolupar aquest projecte industrial per
potenciar el sector industrial i l’economia del territori.
Declaració institucional de suport als treballadors i
treballadores de Sandoz
Els grups municipals de JxLF-JUNTS, PSC-CP, IEC-AM i
CsLF han signat una declaració institucional de suport als
treballadors i treballadores de Sandoz. L'objectiu d'aquesta
iniciativa és trobar solucions per minimitzar l'impacte
del tancament d'aquesta empresa. De fet, representants
municipals també s'han reunit en les últimes setmanes
amb membres de la direcció de Sandoz per interessar-se
sobre l'estat de les negociacions i, segons han informat,
estan treballant per recol·locar el personal, gestionar
prejubilacions... Tot i així, els grups municipals han
consensuat un text per donar suport als 170 treballadors
i treballadores de l'empresa, i demanar la implicació de
la direcció i les administracions catalanes i estatals en la
resolució d'uns acords satisfactoris per a totes les parts
implicades.
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El pressupost de 2021 preveu gairebé 5
milions d'euros en inversions

Aquests diners es destinaran a projectes com ara la residència per a la
gent gran de Bellavista o la finalització del projecte de l’Aula de Natura

D

urant el ple del mes de juliol
s’ha aprovat inicialment el
pressupost de l’Ajuntament
de les Franqueses i els seus
organismes autònoms previst per
aquest 2021 amb els vots favorables de
JxLF-Junts, PSC-CP i CsLF i els vots en
contra de IEC-AM I SAL-CUP-AMUNT.
El pressupost consolidat per a aquest
exercici és de 26.890.664 euros, gairebé
1.000.000 més que l’any 2020.

Aquest pressupost preveu partides
per pal·liar els efectes de la Covid-19.
En aquest sentit també és important

destacar la inversió en serveis a la
ciutadania mitjançant Polítiques Socials
per atendre les necessitats que puguin
sorgir.

l’estació de Corró d’Avall; i la pacificació
del trànsit a Marata, Corró d’Avall i
Llerona, entre d’altres.
Pel que fa a l’endeutament a 1 de gener
de 2021 era de 13.364.442 euros, el que
suposa un rati deute/ingressos ordinaris
del 60%, minorant en més de 15 punts
percentuals el límit d’endeutament que
marca la Llei d’Hisendes Locals.

L’Ajuntament de les Franqueses
destinarà 4.613.690 euros en inversions.
Entre les més destacables hi ha la
finalització del projecte de l’Aula de
Natura, al Parc del Falgar; la construcció
de la residència per a gent gran de
Bellavista; un programa de rehabilitació
i millora d’habitatges a tot el municipi;
i l’ampliació del cementiri de Corró
d’Avall; la millora de l’accessibilitat a

Marta
Sanchez
Jiménez

Marta
Reche
Lavado

Montse
Vila
i Fortuny

Del 2 al 6
d'agost

Del 7 al 15
d'agost

Del 16 al 29
d'agost
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[ actualitat ]
El Pla de Xoc financia la reforma de 4
habitatges per a urgències socials
La inversió ha estat de 33.376 euros en espais comuns i privats

L

'Ajuntament amb una partida del
Pla de Xoc per pal·liar els efectes
de la Covid-19 ha realitzat la
reforma de 4 pisos de propietat
municipal per dedicar-los a urgències
socials. Aquests habitatges estan
destinats a persones o famílies de
les Franqueses que necessiten ser
allotjades de manera urgent i temporal
com a conseqüència de la seva situació
social. Aquest allotjament serveix per
ajudar a aquestes famílies en la cerca
d'un nou pis permanent.
L'actuació que s'ha realitzat en aquests
habitatges, situats en un mateix edifici,
ha estat integral i ha reformat des de
la instal·lació elèctrica a les zones
comunitàries com el terrat o la porteria,
passant per millores en cuines o banys.
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Actuacions als espais comuns: repàs
de graons trencats; repàs instal·lació
elèctrica i punts de llum nous; arreglar
porta d'entrada, armaris comptadors
i bústies; neteja general i retirada de
trastos vells del terrat; condicionament
de l'espai de magatzem del terrat i,
col·locació d'estenedors comunitaris.
El pressupost invertit des de Pla de Xoc
ha estat de 33.376 euros.

Aquestes són les millores:
• Condicionar la instal·lació elèctrica.
• Col·locar punts de llum nous.
• Repàs de fontaneria.
• Repàs de fusteria exterior i
persianes.
• Pintura de parets i portes.
• Arreglar portes interiors per pintar
• Arreglar o canviar plats de dutxa,
instal·lació de mampares de bany,
canvi de moble de bany, i repàs
general.
• Cuina nova i electrodomèstics en
els pisos que ho han necessitat.
• Canviar
peces
de
paviment
trencades.
• Repàs i canvi d'aparells d'aire
condicionat.
• Intèrfons nous.
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Suspeses les llicències de parcs de
renovables en terreny no urbanitzable

L'Ajuntament té 12 mesos per regular aquest tipus d'instal·lacions
al municipi

E

l ple de l'Ajuntament del mes de juliol ha aprovat
suspendre durant un any les llicències de tot tipus
per a la instal·lació de parcs d'energies renovables al
municipi. Això afecta a la parcel·lació dels terreny, a
l'edificació, a la reforma, a la rehabilitació o enderrocadment
de construccions, a l'ampliació o inici d'activitats relacionades
amb la producció d'energia eòlica i solar fotovoltaica en terreny
no urbanitzable. D'aquesta manera, l'Ajuntament disposa de
12 mesos per regular aquest tipus d'instal·lacions al municipi.
Aquesta suspensió afecta només a parcs de renovables d'ús
comercial i, en cap cas, a les plaques fotovoltaiques per a
l'autoconsum.
La decisió de modificar el Pla General d'Ordenació Urbana ve
motivada per les contradiccions entre l'actual pla i el Decret

Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a
l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables.
Aquest decret i el fet que el pla de les Franqueses no
especifiqui cap criteri sobre aquest tipus d'usos ha permès
que, ara com ara, una empresa privada tingui el vist-i-plau de
la Generalitat per fer-hi un parc fotovoltaic en uns terrenys de
regadiu de Marata.
Tal i com explicàvem en l'anterior edició d'aquest butlletí,
l'Ajuntament ja ha presentat les al·legacions pertinents per
tal de frenar aquest projecte esgotant tots els recursos legals
possibles. La modificació puntual del Pla General d'Ordenació
Urbana, procés que ara s'inicia, dotarà a l'Ajuntament d'un
recurs legal de llarga durada davant aquest tipus d'iniciatives

HORARIS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DURANT AGOST I SETEMBRE
Equipaments culturals
Can Ganduxer: tancat del 9 al 20
d'agost, la resta de dies obert de 9 a
14 h
Centre Cultural de Bellavista, Casal
Cultural de Corró d'Avall, Can Font i
Cal Gavatx tancats al mes d'agost
Cafeteria del Casal Cultural de
Corró d'Avall: oberta en horari
habitual excepte de l'1 al 15 d'agost
quan tancarà de 15 a 18 h.

Can Ribas, Centre de Recursos Agraris
Tancat del 9 al 22 d'agost
L'horari del Viver d'Empreses durant
l'agost és de dl. a dv. de 9 a 13 h
Servei d'Atenció a la Ciutadania
Ajuntament: obert durant l'agost de de
8.30 a 14 h
Bellavista: tancat del 9 al 16 d'agost, la
resta de dies atén de 8.30 a 14 h
Hisenda

Polítiques Socials
Servei a Corró d'Avall tancat entre el 3
i el 31 d'agost. A Bellavista obert en els
horaris habituals.
Casal Infantil municipal: obert en
horaris habituals a partir del 13 de
setembre
Centre Municipal de Joves i Espai Zero:
tancats a l'agost

Biblioteques: tancades durant el mes
d'agost

Tancat del 9 al 22 d'agost, la resta de
dies, obert de 8.30 a 14 h

Policia Local
Entre el 9 i el 22 d'agost no hi ha
atenció administrativa i per multes

Servei de Mediació i Veïnatge

Les oficicines del Patronat Municipal
d'Esports estan tancades del 9 al 22
d'agost. Entre el 2 i el 6 d'agost i el 23
i el 27 d'agost, l'horari és de 9 a 14 h.
A partir del 30 d'agost, recupera els
horaris habituals.

Tancat del 9 al 22 d'agost, la resta de

* Si no està especificat, tots els serveis recuperen
els horaris habituals a partir de l'1 de setembre
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Oberta una convocatòria per a joves

Es preveu la contractació en pràctiques de fins a 5 persones dins el
Programa de Garantia Juvenil de Catalunya

S

i tens entre 16 i 29 anys, estàs
a l’atur i busques feina, pots
presentar la teva candidatura per
a un contracte de pràctiques de
6 mesos a l’Ajuntament. Si has acabat
un Cicle Formatiu de Grau Mig, Un
Cicle Formatiu de Grau Superior o tens
un certificat de professionalitat en les
especialitats de gestió i administració;
en l’àmbit esportiu; en informàtica i
en animació sociocultural o integració
social, pots optar a una de les places
disponibles.
Les persones aspirants han de complir
amb els següents requisits:
• Edat: de 16 a 29 anys
• Estudis: CFGM, certificat de
professionalitat que els habiliti per a
l’exercici professional, CFGS o grau
universitari finalitzats en els darrers 5
anys

• Estar inscrit com a demandant
d’ocupació no ocupat en el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya
• No haver participat les convocatòries
dels anys 2019 i 2020
Les sol·licituds es podran presentar
fins al 15 de setembre de 2021.
Per poder participar en el procés de
selecció caldrà presentar una instància
al registre electrònic de l’Ajuntament,
que haurà d’anar acompanyada de la
documentació següent:
• Fotocòpia del DNI
• Fotocòpia del títol acadèmic
• Currículum vitae
• Certificat de la sol·licitud al programa
de Garantia Juvenil de Catalunya
• Document del SOC conforme s’és
demandant d’ocupació
• Certificat d’empadronament

Presenta la teva candidatura com a esportista destacat/da en la
temporada 20/21

E

ls èxits del món de l’esport han marcat els mesos d’estiu.
Un any més, les persones homenatjades han rebut el
reconeixement per les fites aconseguides i per la seva
trajectòria durant la temporada 2020/21.

Enguany, amb el compromís de valorar l’esforç, la constància
i la dedicació, l’Ajuntament proposa que es puguin presentar
candidatures individuals per a rebre homenatge per les fites
esportives aconseguides durant aquesta temporada. Com a
novetat, doncs, aquelles persones que ho considerin poden
optar a ser reconeguts per les seves gestes en el món de
l’esport.
Caldrà presentar la llicència esportiva i el currículum amb
els mèrits aconseguits durant la temporada 2020/21, enviant
un email a esports@lesfranqueses.cat abans del dia 5 de
setembre. Els mèrits seran valorats segons els criteris del
Patronat Municipal d’Esports, el qual notificarà la idoneïtat de
la candidatura a la persona interessada.
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[ actualitat ]
Entra en funcionament el Servei Municipal
d’Informació i Atenció a les Dones
EL SIAD, amb seu a Bellavista i Corró d’Avall, dona servei a tot el municipi

D

urant el mes de juliol s’ha posat en marxa el Servei
Municipal d’Informació i Atenció a les Dones, el SIAD, de
les Franqueses del Vallès. La presidenta de l’Institut Català
de les Dones, Meritxell Benedí, ha visitat les instal·lacions
de Bellavista Activa on hi ha una de les seus del servei, que ofereix
visites en aquest punt i a les Oficines de Polítiques Socials de Corró
d’Avall.
Amb l’obertura d’aquest servei, les Franqueses fa un pas endavant
en el camí cap a la igualtat. «Les Franqueses és un municipi
feminista i, com a tal, referma el seu compromís amb l’erradicació
de qualsevol tipus de discriminació o violència per raons de gènere.
I vull destacar que aquest SIAD no és només positiu per a les dones,
sinó que va més enllà. És important per a construir una societat
del segle XXI. Una societat oberta, tolerant, inclusiva, i sobretot
justa», ha afirmat la regidora de Feminisme i Igualtat, Sònia Tena.
En aquest sentit, Meritxell Benedí, presidenta de l’Institut Català
de les Dones ha destacat la importància de treballar per enfortir
la xarxa feminista al territori. «Sense igualtat no hi ha llibertat», ha
dit Benedí, que també ha destacat que la lluita dels drets humans
de les dones és indispensable per ser un país de persones lliures.
De la seva banda, l’alcalde, Francesc Colomé, ha fet incís en la
importància d’aquest servei. «Som un municipi de 20.000 habitants i
ja hem de pensar en gran. Això suposa disposar de tots els recursos
que ens permetin estar al costat de la ciutadania. Aquesta ha de ser
el nostre compromís: donar resposta a les necessitats dels veïns i
veïnes de les Franqueses».
El SIAD de les Franqueses és un servei gratuït i confidencial que
ofereix:
•

12

Informació a les dones. Informació a les dones sobre recursos,
actes i activitats relacionades amb la igualtat. Espai d’escolta,

•

•
•

suport i acompanyament en què es dona una primera
orientació personalitzada.
Atenció psicològica. Suport i acompanyament psicològic per
desenvolupar estratègies i recursos personals per fer front a
situacions de desigualtat de gènere ja sigui en l'àmbit familiar,
laboral o social.
Assessorament legal. Espai de consulta sobre temes legals:
separacions, divorcis, maltractaments, relacions laborals,
recursos i drets en casos de violència masclista.
Tallers de creixement personal. Punt de trobada, espai de
formació i sensibilització (xerrades, tallers.... per fomentar
l’autonomia i l’empoderament de les dones).

La propera activitat és un taller de defensa personal per a dones
majors de 15 anys, el 26 de setembre, al Pavelló Poliesportiu de Can
Prat. Cal reservar trucant al telèfon 938 466 618.
El SIAD està situat a les oficines de Bellavista Activa (carrer del
Rosselló, núm. 39) i a les Oficines de Polítiques Socials de Corró
d’Avall (carretera de Ribés, núm. 7). Telèfon 938 466 618. Horari
d'atenció: de dilluns a dijous, de 9 a 13 hores. Cal demanar cita
prèvia.

[ les Franqueses en imatges ]
Recepcions esportives
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Festa Major de Bellavista
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[ espectacles ]

Espectacles Infantils i Familiars, Humor&Co i concerts
Cicle d'Espectacles
Infantils i Familiars
Ds. 25 de setembre
18 h Teatre Auditori
Bellavista
Durada: 45 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat per a
infants entre 2 i 7
anys.
EL MONSTRE DE COLORS. Tutatis. Groc, blau, vermell, negre
i el verd... Quin embolic! Cada color representa una emoció,
però cal saber entendre -les per posa-les en ordre. Adaptació
teatral de “El Monstre de Colors”, l'obra d'Anna Llenas amb
més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 16 idiomes. Una
posada en escena plena de poesia visual i música que ens
ajudarà a connectar amb cada emoció.
Text: Ana Llenas - Direcció: Ruth García. Intèrprets: Gisela
Guitart, Laura Bosh i Mireia Casado.

Cicle Humor & Co.
Dv. 8 d'octubre
20 h Casal Cultural de
Corró d'Avall Durada:
90 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros
Recomanat a partir de
16 anys

Música
Ds. 2 d'octubre
20 h Casal Cultural
de Corró d'Avall
Durada: 50 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros
Concerta organitzat per
l'Escola Mpal. de Música
EL PONY PISADOR. El Pony Pisador és un grup de cinc joves
de Barcelona que mescla música folk i tradicional d’arreu
del món en un equilibri perfecte entre sentit de l’humor i
virtuosisme. L’aire despreocupat d’El Pony Pisador en directe
és contagiós i desperta el bon humor i les ganes de participar
del públic d’allà on va. Durant el concert es pot gaudir a parts
iguals de melodies folk, harmonies vocals i jocs amb el públic
en un ambient agradable per a totes les edats.
Mandolina, bodhran i veus: Adrià Vila - Guitarra, acordeó
i veus: Ramon Anglada - Banjo, harmònica i veus: Guillem
Codern. Contrabaix: Enric Soler. Fiddle, precussions i veus:
Miquel Pérez. Piano: Oriol Pujol. Flauta de bec, whistle,
contrabaix i veus: Martí Selga. Bateria: Josep Puigdollers.
Cicle d'Espectacles Infantils i
Familiars
Ds. 16 d'octubre
18 h Teatre Auditori Bellavista
Durada: 70 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys

ESCOCÍA. Txabi Franquesa. Txabi Franquesa presenta
«Escocía», el seu espectacle més madur. I amb això no
enganya, perquè inevitablement, l’últim sempre és el més
madur. D’allà ve el seu «escozor generacional». La lluita d’un
home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la vellesa. Una
batalla contra la dicotomia de qui se sent jove, però la seva
realitat mostra a unapersona més a prop del Imserso que del
moviment universitari. Un show de fúria inofensiva.

THE ONE SHOW. Jammes Garibo. Ritme, força i espectacle
son les tres paraules que poden definir aquest espectacle
de màgia. Jammes Garibo, premi nacional de màgia,
protagonitza aquest show en el qual l’espectador pot
veure totes les facetes de l'il·lusionisme, essent la més
espectacular de totes la de les grans il·lusions. Una forma
diferent de presentar números de màgia amb un toque
modern contemporani i amb l’estil personal d’aquest mag.

Text, direcció i interpretació: Txabi Franquesa.

Direcció i creació: Jose V. Garibo Gimenez.

Teatre
Ds. 23 d'octubre - 20 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 85 minuts - Preu: 9,5 i 8* euros - Per a tots el públics
Espectacle en català, anglès i àrab
ALHAYAT O LA SUMA DELS DIES. La Viciosa. Alhayat explica l’eterna espera que
pateixen els milers de refugiats als camps després d’haver realitzat el viatge més
llarg i difícil de les seves vides. La Júlia és voluntària. Arriba al camp i coneix en
Hadi. Comencen a comunicar -se amb pissarra: paraules i dibuixos. Mig català,
mig anglès, mig àrab. Això els acaba portant a un intercanvi de llibres, al qual s’hi
afegeix la Samura, la germana d'en Hadi. La literatura es converteix en la sortida
que tots tres necessiten per fugir del camp.
Text: L. Foguet i A. Foguet - Direcció: A. Folguet - Interpretació: G. Latre, M. Taljo i M. Amazian.
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Teatre, música, dansa i cirs
Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars
Cicle Humor & Co
Commemoració del Bombardeig de 1939

Cicle d'Espectacles
Infantils i Familiars

Cicle d'Espectacles
Infantils i Familiars

Ds. 30 d'octubre
18 h Casal Cultural
de Corró d'Avall
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir
de 5 anys

Ds. 6 de novembre
18 h Teatre Auditori de
Bellavista
Durada: 90 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de
5 anys

ONDINA. Les Anxovetes. «Ondina» és un conte musicat
i alhora un concert teatralitzat. Entre diàlegs i cançons,
coneixerem la història de tres germanes que vivien a la
muntanya però enyoraven molt el mar. El seu pare havia estat
mariner però va morir en una tempesta i la mare, plena de
tristesa, va decidir endur -se-les a viure a la muntanya. Amb
el temps, les tres germanes emprenen un viatge cap al seu
lloc d’origen seguint la crida de les ondines i redescobrint
el món de l’havanera,les barques, els mocadors blancs, les
tavernes, el rom cremat...

UNA ALTRA ESTRENA. SUS4. SUS4, una companyia
emergent de teatre musical és dedica a viatjar per tot
Catalunya creant musicals a mida per
la població on van a parar. Es preparen coneixent la història i
habitants del lloc on actuen i creen un espectacle únic
i personal. Però no són gaire organitzats, han arribat un dia
tard al teatre i el públic ja ha ocupat les seves localitats.
Els sis actors i actrius de la companyia hauran d’improvisar
un musical únic i repetible passant pels grans èxits del
gènere amb la principal ajuda del públic.

Text: Sadurní Vergés Vilella - Direcció: Martí Torras Mayneris
- Interpretació: Tona Gafarot, Montse Ferrermoner, Marta
Pérez, Xevi Pasqual i Salva Gallego.

Direcció: Clara Solé - Interpretació: Carles Alarcón, A. Ars,
M. Codony, F. Enfedaque, L. Font i C. Giralt.

Dansa
Ds. 20 de novembre
20 h Teatre Auditori de
Bellavista
Durada: 45 minuts
Preu: 5 i 4* euros
SAVIA. Ballet Endansa, dansa espanyola. T«Savia» és un
espectacle oníric i al·legòric. La versatilitat, plasticitat i
força de la dansa espanyola en les seves quatre disciplines
(folklore, escola bolera, dansa estilitzada i flamenc), amb
pinzellades de neoclàssic i contemporani, ens ajuda a
expressar les nostres emocions i sentiments. La nostra
«savia» és la dansa, la necessitem per alimentar l’arbre de
la vida que portem a dins. Un arbre que és una dona o moltes
dones de diferents edats que pugen els braços alcel. Braços
que ploren, criden, lluiten, abracen, riuen… Necessitem de
«savia» antiga per saber d’on venim i de «savia» nova per
saber cap a on anem.
Creació i direcció: Montse Moreno i Susana Arévalo.

Cicle Humor &Co
Ds. 27 de novembre
20 h Casal Cultural de
Corró d'Avall
Durada: 60 minuts
Preu: 8 i 6* euros

BROSSA. H6 Clowin. Brossa és la òpera prima com a clown
de Raúl Martínez. Amb aquest espectacle d'humor gestual,
es vol endinsar en l'imaginari d'un sensesostre que es veu
obligat a viure al carrer. La seva nova casa és un contenidor
i sobreviu aprofitant la brossa que generen els altres. Per
intentar portar la situació a la que s'ha vist exposat el millor
possible, fa servir l'humor com a fil conductor.
Text, interpretació i creació: Raúl Martínez Monje - Direcció:
Anna Casal Segalés.

Música
Ds. 1 de gener de 2022 - 19 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 85 minuts - Preu: 18 i 15* euros
CONCERT D'ANY NOU. Orquestra Internacional Maravella. L'Orquestra Maravella, nascuda
a Caldes de Malavella en la primavera de l'any 1.951, porta 70 anys seguits actuant en tot
el món (Bèlgica, Alemanya, Itàlia, França, Àustria, Suïssa, Portugal, Holanda, Andorra,
Dinamarca, Rússia, etc). Aquest serà el 31er Concert de Cap d’Any que fan a les Franqueses.
Un gran espectacle de música i cançons de diferents estils i èpoques per a compartir en
família. Tot un clàssic de les Franqueses. Cantants: Imma Comadevall, Meritxell Galán,
Benjamí Felip i Audreu Montiel - Direcció musical: Eduard Font.
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[ espectacles ]

Espectacles Infantils i Familiars, Humor&Co i concerts
Cicle d'Espectacles Infantils i
Familiars

Cicle Humor & Co.
Ds. 15 de gener
20 h Teatre Auditori de
Bellavista
Durada: 75 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros

Ds. 8 de gener
18 h Teatre Auditori Bellavista
Durada: 45 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys
LA MOTXILLA DE L'ADA. Teatre al detall. L'Ada té ganes
de jugar, per això es troba amb la seva millor amiga i el
seu millor amic... i juguen. Ara ja no porta aquella motxilla
feixuga, que tant li pesava, que no la deixava ser qui és. Amb
aquella motxilla, l'Ada sentia que no encaixava amb el que
suposem que ha de ser un nen o una nena. Però ara ja ha
trobat el seu lloc. Un espectacle que ens parla de la identitat
de gènere, perquè allò de "nen-nena, home-dona, blau-rosa,
fort-feble..." potser ha de canviar definitivament.
Text: Jordi Palet - Direcció: Joan M. Segura Bernadas Interpretació: Xavi Idàñez i Txell Botey.

LIKES. Dara. La Lídia, el Toni, el Pol i la Berta són quatre
companys accidentals que comparteixen un espai de
coworking mentre miren de tirar endavant cada una de les
seves professions. Cap dels quatre ha aconseguit treballar
de la manera que esperava fer-ho. Bé, treballar sí, el que no
han aconseguit és vendre’s; ningú els coneix. A partir d’una
foto fortuïta i una reacció inesperada a les xarxes, els quatre
veuran com les seves vides canvien dràsticament. El que
no saben és on porta el camí. «Likes» és una obra que posa
sobre la taula quants likes necessitem per poder, també,
posar-hi un plat.
Direcció i text: Roc Esquius - Interpretació: Núria Deulofeu,
Bernat Mestre, Isidre Montserrat i Míriam Tortosa.

Cicle d'Espectacles Infantils i
Familiars

Commemoració del bombardeig
de 1939

Ds. 22 de gener
18 h Teatre Auditori Bellavista
Durada: 45 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys

Ds. 29 de gener
18 h Casal Cultural Corró d'Avall
Durada: 50 minuts
Preu: 8 i 6* euros

MOLSA. Thomas Noone Dance. Dansa, titelles i vídeoprojecció es combinen a «Molsa» per explicar als nens i
nenes una història emotiva i tendra, un delicat conte sobre
l’amistat. El protagonista, el gos Molsa, busca incansable la
seva amiga Janinka després que la guerra els hagi separat.
Cap dels obstacles que li sortiran al pas el farà defallir:
Molsa està disposat a córrer tot d’aventures a fi de retrobarse amb la nena. Thomas Noone Dance tradueix al llenguatge
de la dansa les emocions que recorren el cèlebre relat de
David Cirici, Premi Edebé de Literatura Infantil 2013.
Text: David Cirici - Direcció: Thomas Noone - Interpretació:
Joel Mesa, Paula Tato, Blai Rodríguez.

36+1. Inútils mots. «36+1» és un espectacle de poesia i
teatre, un espectacle de creació, una teatralització que neix
de la tria de quinze títols de «36 poemes a partir del 36»,
el llibre de l’escriptor barceloní Ricard Creus que es va
publicar al 1978. Es tracta d’una visió íntima dels fets que
es van produir a partir del 18 de juliol de 1936. Parla de la
guerra, de la postguerra i de la lluita silenciosa que va portar
a la recuperació de les llibertats democràtiques. Si primer
el relat és quotidià i marcadament emocional, a mesura
que avancem en els anys, per força, el discurs es va fent
més polític i filosòfic. No es tracta, doncs, d’una narració
nostàlgica sinó d’una constatació vital.
Text: R. Creus - Direcció, adaptació i interpretació: M. Pla.
Venda d'entrades

(*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys)
Anticipada, a partir del 6 de setembre, a les taquilles del Teatre Auditori de Bellavista i del
Casal Cultural de Corró d’Avall, de dl. a ds. de 17 a 21 h, i ds., també, de 10 a 14 h, i a:
www.teatres.lesfranqueses.cat - www.entrapolis.com
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
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6 dilluns (set.)
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
........................................................................

11 dissabte (set.)
Diada Nacional de Catalunya
10.30 h Can Ribas - Centre de Recursos
Agraris
Conferència "Aprenentatges i reptes ençà l'1
d'Octubre" amb Jordi Turull.
12 h. Acte institucional al mònòlit del
passeig del Tagamanent amb ofrena floral i
concert de les corals Xeremeia i Cor Camins
i ballada de Sardanes amb Sardanistes
Franquesins i la cobla Ginesenca.
10è Torneig de Futbol Ajuntament de les
Franqueses
Torneig preliminar. AE Ramassà VS US
Corró d'Amunt
18 h Zona Esportiva de Llerona
........................................................................

15 dimecres (set.)

16 dijous (set.)
10è Torneig de Futbol Ajuntament de les
Franqueses
Tercer i quart lloc
20.30 h Zona esportiva Municipal de Corró
d'Avall
Final
22 h Zona esportiva Municipal de Corró
d'Avall
........................................................................

25 dissabte (set.)
Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars. El
Monstre de colors. Tutatis
18 h Teatre Auditori Bellavista
Durada: 45 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat per a infants entre 2 i 7 anys
Informació al 938 466 506 i a
www.lesfranqueses.cat
Venda d'entrades a www.teatres.
lesfranqueses.cat i www.entrapolis.com
........................................................................

26 diumenge (set.)

Taller de defensa personal per a dones
10 a 12 h Sala polivalent de l'Espai Can Prat
A partir de 15 anys
A càrrec de José Manuel Guisado, de la
Federació Catalana de Judo
Informació i inscripcions al 938 466 618
Org. SIAD

27 dilluns (set.)
Consell del Poble de Corró d’Amunt
19 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
........................................................................

30 dijous (set.)

Ple municipal
20 h Sala d'actes de Can Ribas-Centre de
Recursos Agraris
........................................................................

ACTIVITATS I
CURSOS
CASAL INFANTIL MUNICIPAL DE
SETEMBRE
De l’1 al 10 de setembre
Per a infants de 3 a 11 anys
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Centre Cultural de Bellavista o Centre
Cultural Can Ganduxer
Serveis opcionals d’acollida (matí i tarda) i
menjador
Preu del casal: 50€ i 42,5€ per germà/na
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i
938 466 506 (Corró d’Avall) /
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals

10è Torneig de Futbol Ajuntament de les
Franqueses
CF Bellavista-Milan vs CF Les Franqueses
20.30 h Zona esportiva Municipal de Corró
d'Avall
CE Llerona vs guanyador del preliminar
22 h Zona esportiva Municipal de Corró
d'Avall
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CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
Curs escolar (setembre)
Servei educatiu en el lleure adreçat a joves
a partir de 12 anys
Sala d'estudi (a partir de les 17.30 h). Un
espai on els joves poden fer treballs en
grup, deures, estudiar...
Activitats del centre (de 18.30 a 20.30 h).
Tallers, jocs, sortides, festes populars, etc.
De dl a dv al Centre Cultural de Bellavista
(938 405 781) i a la Nau del Centre Cultural
Can Ganduxer (938 404 967)
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Centres Municipals de Joves
ESPAI ZERO
Inici del nou curs el dia 1 de setembre
Durant tot el mes dm, dj i dv, de 18 a 20 h,
al carrer Navarra s/n
Més informació i inscripcions a pij.
franqueses@lesfranqueses.cat o al 938 402
624 / 670 433 346
Org. Espai Zero
CASAL INFANTIL MUNICIPAL
Casal: curs escolar (setembre-juny) Servei
educatiu en lleure adreçat a infants de 3 a
11 anys
Per a gaudir de manualitats, jocs, ludoteca,
contes, danses, cançons, xanqueses,
excursions, festes populars, convivències...
Servei opcional de recollida a les escoles
PORTES OBERTES: del 13 al 16 de
setembre
Horari: de 16.30 a 18.30 h
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938
466 506 (Corró d'Avall) / casalsinfantils@
lesfranqueses.cat
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals
CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Formació per a l’emprenedoria
• Com fer fotos, vídeos i textos per
Instagram i altres xarxes des del mòbil. El
27 de setembre, de 9 a 14 h
• CP Dinamització d'activitats en el lleure
educatiu infantil i juvenil (monitor de
lleure - 310 h). Del 4 d'octubre al 17 de
novembre (150 h) + pràctiques (160 h). De dll
a dv, de 9.15 a 14.15 h
Més informació i inscripcions a Can
Ribas-Centre de Recursos Agraris, de
dl a dv de 8.30 a 14 h al 938 443 040 o al
dinamització@lesfranqueses.cat
CURSOS CAN FONT
Reforç escolar
Infants de 3r a 6è d’EP. Del 4 d’octubre a
juny. Dilluns, de 17.15 a 18.15 h. Preu: 20 €/

20

mes
Taller d’expressió plàstica
Infants de 1r a 5è d’EP. Durada del 8 d’octubre
a juny. Divendres, de 17.30 a 19.00 h. Preu: 28
€/mes. Inclou material per valor de 7,10 €/
mes
Taller de tapes i pinxos creatius per a Infants
i famílies
Dijous 3 i 10 de febrer. De 17.30 a 19.30 h.
Preu: 20 € més 5 € d’ingredients
Taller de galetes i masses per a infants i
famílies
Dijous 21 i 28 d’abril. De 17.30 a 19.30 h. Preu:
20 € més 4 € d’ingredients
Taller de màgia
Per a infants de 3r a 6è d’EP.
Divendres 4, 11, 18 i 25 de febrer. De 18 a 19.30
h. Preu: 28 €
Ioga per a infants i famílies
Per a infants de 3 a 6 anys més un familiar.
Durada d’octubre a juny. Dimecres, de 17.30 a
18.30 h. Preu: 35 €/mes (infant més familiar)
Tertúlies en anglès
Per a joves de 15 a 17 anys. Del 4 d’octubre a
juny. Dilluns, de 18.30 a 19.30 h. Preu: 21 €/
mes
Taller d’il·lustració artística
Grup A: de 10 a 15 anys. Del 4 d’octubre a juny.
Dilluns, de 17.30 a 19 h. Preu: 28 €/mes. Inclou
material per valor de 7,10 €/mes
Grup B: majors de 15 anys. Del 6 d’octubre a
juny. Dimecres, de 18 a 20.30 h. Preu: 42 €/
mes
Taller de màgia
Per a joves de 13 a 16 anys.
Divendres 4, 11, 18 i 25 de març. De 18 a 19.30
h. Preu: 28 €. A cada píndola s’aprendran
trucs diferents
Practiquem anglès II
Nivell “Elementary” (A2). Del 4 d’octubre a
juny
Opció matí: dilluns, de 10 a 12 h
Opció tarda: dilluns de 19 a 21 h Preu: 41 €/
mes
Practiquem anglès III
Nivell “Pre-Intermediate” (A2/B1). Del 6
d’octubre a juny
Opció matí: dimecres, de 10 a 12 h
Opció tarda: dimecres, de 19 a 21 h. Preu: 41
€/mes
Practiquem anglès IV
Nivell “Intermediate” (B1.1). Del 7 d’octubre a
juny
Opció matí: dijous, de 10 a 12 h
Opció tarda: dijous, de 19 a 21 h. Preu: 41 €/
mes
Practiquem anglès V
Nivell “Intermediate plus” (B1.2). D’octubre a

juny
Opció matí: divendres, de 10 a 12 h
Opció tarda: dimecres, de 19 a 21 h. Preu:
41 €/mes
Practiquem anglès VI
Nivell “Upper intermediate” (B2.1).
D’octubre a juny
Opció matí: divendres, de 10 a 12 h
Opció tarda: dilluns, de 19 a 21 h. Preu: 41
€/mes
Conversa en anglès
D’octubre a juny
Opció matí: dimecres, de 10 a 11 h.
Opció tarda: dimarts, de 19 a 20 h.
Opció en línia: dilluns, de 20 a 21 h.
Preu: 21 €/mes.
*A partir d’octubre iniciem la preparació
als exàmens del FIRST amb “MOCK
EXAM”. Més Informació a la nostra pàgina
web. Classes en línia i presencials
Practiquem francès I
Del 6 d’octubre a juny. Dimecres, de 19 a
21 h. Preu: 41 €/mes
Practiquem francès II
Del 6 d’octubre a juny.
Dimecres, de 19 a 21 h. Preu: 41 €/mes
Practiquem francès III
Del 7 d’octubre a juny. Dijous, de 19 a 21
h. Preu: 41 €/mes
Conversa en francès
Del 5 d’octubre a juny. Dimarts, de 10 a 11
h. Preu: 21 €/mes
Tallers de pintura i dibuix
D’octubre a juny.
Opció A: dimecres, de 18 a 20.30 h.
Opció B: divendres, de 18 a 20.30 h.
Opció C: dimarts, de 10 a 12.30 h.
Opció D: dissabte, de 10 a 12.30 h.
Opció E: dimecres, de 10 a 12.30 h.
Preu: 42 €/mes
Tallers de tècniques d’estampació
Estampació amb segells, linòleum, bric,
fusta. Tècniques de Batik, tint fred, cera
calenta…
Del 4 d’octubre a juny. Dilluns, de 10 a
12.30 h. Preu: 42 €/mes
Ceràmica creativa
Del 4 d’octubre a juny.
Opció matí: dilluns, de 10 a 12.30 h. Preu:
42 €/mes
Taller de tècniques d’il·lustració,
d’aquarel·la i dibuix
Del 6 d’octubre a juny.
Dimecres, de 18 a 20.30 h. Preu: 42 €/
mes
Taller de restauració de mobles
Del 7 d’octubre a juny.
Opció matí: dijous, de 10 a 12.30 h.
Opció tarda: dijous, de 18.30 a 21 h.

“Agost i setembre
no duren sempre"
Preu: 42 €/mes. (Material a banda,
aproximadament 40 €)

Dissabtes alterns, de 10 a 12 h. Preu: 75 €
tot el curs

Taller de costura creativa
Del 5 d’octubre a juny. dimarts de 18 a 20 h.
Preu: 30 €/mes

Taller pràctic d’ús dels mòbils
Descobreix l’ampli ventall de possibilitats
que t’ofereix el mòbil.
El 9, 16, 23 i 30 de novembre. Dimarts al
matí de 10 a 12 h
Preu: 50 € (8 hores)
Ioga
Del 4 d’octubre a juny

Taller de “Patchwork”
Del 6 d’octubre a juny.
Dimecres, de 10 a 12 h. Preu: 30 €/mes
Intensiu PHOTOSHOP
Del 18 d’octubre al 8 de novembre.
Dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.30 h.
Preu: 75 € tot el curs (12 hores)
Fotografia. Composició pràctica. Més enllà
de la tècnica
Del 6 de novembre al 18 de desembre (8
hores). Dissabtes alterns, de 10 a 12 h.
Preu: 50 € tot el curs
Practiquem la tècnica fotogràfica
Del 8 de gener al 19 de març (12 hores).
Dissabtes, alterns, de 10 a 12 h. Preu: 75 €
tot el curs
Fotografia amb el mòbil
El 4, 11, 18 i 25 de març (8 hores).
Divendres, de 18 a 20 h. Preu: 50 € tot el
curs
Fotografia nocturna. Paisatgística i urbana
El 10 i 24 de març 7, 21 i 28 d’abril.
Dijous, de 19 a 21 h (10 hores). Preu: 62,50 €
tot el curs
Fotografia d’autor. La mirada personal
El 19 i 26 de març i 2 d’abril. Dissabtes, de
10 a 12 h (6 hores). Preu: 37,50 € tot el curs
Fotografia “l’art del retrat i el cos humà”
El 7 i 21 de maig i el 4 i 18 de juny (8 hores
+ models). Dissabtes, alterns de 10 a 12 h.
Preu: 62 € tot el curs
Història de l’Art “l’art contemporani a
Catalunya”
D’octubre a juny.
Opció A: Dimarts, de 10 a 12 h.
Opció B: Dimecres, de 10 a 12 h.
Preu: 30 €/mes
Història de Catalunya dels inicis fins al dia
d’avui
Del 5 d’octubre a juny.
Dimarts, de 17 a 19 h. Preu: 30 €/mes.
Història contemporània “la Guerra Civil i el
franquisme”
Del 5 d’octubre a juny. Dimarts, de 19 a 21 h.
Preu: 30 €/mes.
Inici a la filosofia
Del 13 de gener a juny. Dijous, de 10 a 12 h.
Preu: 30 €/mes
Taller d’informàtica pràctica
Per entendre i millorar l’ús actual que fas
de l’ordinador i poder aplicar-lo en la teva
feina i al teu dia a dia.
Del 6 de novembre al 22 de gener (12 hores).

HORARIS D'INSCRIPCIÓ I D'ATENCIÓ AL
PÚBLIC
Dimecres matí, de 10 a 12 h.
De dilluns a divendres tarda de 16.30 a 20 h.
Període de matriculació del 6 al 9 de
setembre per a residents a les Franqueses
i del 10 al 30 de setembre per a residents i
no residents

Ioga
Del 4 d'octubre a juny
Ioga matinal: dimarts, de 10 a 11.30 h.
Ioga dinàmic: dilluns, de 18.30 a 20 h. Preu:
29 €/mes
Mindfulness
Del 10 gener a juny. Dilluns, de 10 a 11.30 h.
Preu: 29 €/mes
Dietètica i nutrició
Prepara el teu cos per a la primavera i
l’estiu.
Dijous, 3, 10, 17 i 24 de febrer, de 18.30 a
20.30 h. Preu: 34 €
Auto maquillatge de primavera i estiu I.
Pell i llavis
Divendres 18 i 25 de març, de 18.30 a 20.30
h. Preu: 39 €
Auto maquillatge de primavera i estiu II.
Ulls, pestanyes i celles
Divendres 22 i 29 d’abril, de
18.30 a 20.30 h. Preu: 39 €
Cuina vegetariana i entrants
saludables per a les festes
Elaboració de receptes i
teoria sobre els aliments
per una cuina vegetariana i
saludable. Divendres 10 i 17
de desembre, de 18 a 21 h.
Preu: 35 €
Cuina actual
Divendres 5, 12, 19 i 26 de
novembre, de 19 a 21 h. Preu:
30 € tot el curs.
Aquest curs es realitzarà en
dues edicions més, primavera i
estiu, amb noves receptes
Taller de cuina basca
Divendres 18 i 25 de febrer, de
19 a 21 h
Preu: 15 € més 5 €
d’ingredients
Cuina vegetariana i depurativa
per a l’estiu
Elaboració de receptes teoria
sobre els aliments
Divendres 13 i 20 de maig, de
18 a 21 h. Preu: 35 €
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[ grups polítics ]
Montse Vila

Portaveu del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)
Al final….tenim pressupost! Ha estat una tasca difícil de llargues negociacions amb tots els partits de l’oposició. Moltes
converses, molts intercanvis i moltes aportacions interessants que hem anat incorporant.
La decisió que hem pres, no és ni de bon tros, la més fàcil, tot i que alguns/es ho puguin pensar, però sí la que ens permetrà
avançar tenint en compte la situació excepcional de pandèmia que estem vivint.
Altres pensaran que amb un pressupost prorrogat podríem arribar a final d’any, però no es així. Es va fer a finals de 2019, on la
situació era de normalitat, i amb la pandèmia, moltes despeses s’han duplicat.
Estem al govern per treballar pel municipi, per fer front a tot allò que ens anem trobant, però hem de ser responsables, deixar
de banda el que políticament ens agradaria i fer el que moralment toca. I ara toca tenir pressupost, fer front a les necessitats
que la pandèmia ha generat i continuar millorant el municipi per adaptar-nos a les necessitats del futur.

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

FEM AVANÇAR LES FRANQUESES
Han passat 10 mesos des que el PSC no estem al Govern.
Les Franqueses necessita avançar en neteja, en igualtat, en educació, en noves infraestructures. Cal un nou pavelló a Corró
d’Avall, una nova comissaria, una residència d’avis i un centre de dia a Bellavista, però tot això fa mesos que es troba parat i no
veu la llum.
Davant la paràlisi que pateix el municipi cal un canvi efectiu, una alternativa al govern en minoria de Junts, una alternativa
amb capacitat i voluntat de fer reals els projectes. Per això Les Franqueses necessita que els i les socialistes entrem de nou al
govern municipal, per fer viable i garantir que Les Franqueses realment millora.
Tornem amb les idees clares i posant com sempre hem fet en el centre els nostres veïns i veïnes, amb la responsabilitat i el
compromís de fer avançar a Les Franqueses i millorar realment la vida de tots i totes vosaltres. Tenim molta feina a fer perquè
calen fer molts canvis. Som-hi!

Àngel Profitós

Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
Sembla com si fos ahir, però ja han passat dos anys llargs des de les eleccions municipals i hem fet més de la meitat del camí
fins les properes.
Aquest camí no ha estat planer. Ara fa un any llarg diferents grups polítics de les Franqueses varem decidir treballar plegats
engegant un pla de xoc per intentar ajudar davant les incerteses que la Covid i els seus efectes econòmics i socials ja feien
preveure.. No hauriem d’afluixar. No sabem quantes onades més han de venir, però cal que l’Ajuntament, i això ho vaig escriure
ara fa un any, sigui capaç de destinar diners a allò necessari (salut, ajuts socials, sobrepreu de serveis per netejes extres,
aforaments reduïts, etc), sacrificant si cal algunes de les inversions previstes. Si el govern confía només en subvencions
externes o estalvis d’actes suspesos per fer front a la covid i les seves seqüeles, cal que el poble ho sàpiga. Si, com sembla, la
prioritat principal és executar totes les despeses urbanísitiques, no ja de manteniment sinó de noves inversions i de projectes
que podrien esperar, cal que qui viu i paga impostos aquí tingui present quina és la voluntat de cada grup.
Avui, 20 de juliol, no tenim aprovats els pressupostos d’aquest any 2021. El nostre grup (i no som els únics) ha ofert al govern
col.laboració en tots els canvis i votacions que calguin per assegurar que no quedi desatesa cap partida ni despesa de carácter
social, d’igualtat, de salut i d’ajut al manteniment de l’activitat al municipi. I al mateix temps treballar per uns pressupostos i
una política de futur consensuats de cara al 2022 que s’acosta inexorablement. Però si la prioritat no és aquesta sinó mantenir
les inversions programades, i el govern troba socis per tirar-ho endavant falten menys de dos anys, com deia al començament,
perquè tots els partits passin comptes amb els votants.
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Grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]
En Bellavista hay zonas que no están atendidas adecuadamente y los vecinos, con razón, se quejan. Se quejan de que pagan sus
impuestos como el resto del municipio pero tienen la impresión de que no tienen un retorno en servicios.
Al vandalismo contra el ascensor de la calle Aragón, cada vez más frecuente, se le suman situaciones diarias que generan
inseguridad y malestar entre los vecinos que tienen todo el derecho a vivir tranquilamente en su barrio.
Hay zonas como la plaza de la Malagarba que necesitarían una vigilancia más continua como medida disuasoria.
Las quejas sobre el mantenimiento de las aceras es otra de las quejas que se van repitiendo, así como la suciedad de estas
derivada de los excrementos de los perros sin recoger.
Es hora también de abordar la movilidad para atender a las personas mayores invirtiendo en cintas mecánicas en las aceras
donde hay pendientes.
Hay mucho trabajo por hacer para solucionar los problemas de Bellavista. Todos los pueblos de les Franqueses deben de estar
atendidos por igual. Porque cuando en Bellavista los vecinos y vecinas te dicen que se sienten abandonados por el Ayuntamiento
es que no se están haciendo bien las cosas.

Maria Forns

Portaveu del grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa
Municipalista [SAL-CUP-AMUNT]
Qui espera es desespera
La comissió de treball per reduir el soroll del polígon del pla de Llerona es va anunciar pel novembre de 2020. En la primera
reunió, el gener de 2021, s’informava que aquell mes tècnics de la Diputació havien fet una sonometria que, segons l’advocat
assessor de la comissió, permetria a l’Ajuntament actuar jurídicament a partir dels resultats.
Pel febrer s’exposava el resultat de l’informe, que identifica les dues empreses causants de l’alt nivell de soroll, Befesa i
Ascable-Recael, i dona peu a requerir-los per estudiar individualment si compleixen el límit d’immissió. La reunió de març
va tenir com a protagonista la instància amb 555 signatures presentada per la plataforma Aturem la Contaminació, en què
s’exigeix a l’Ajuntament “que garanteixi l’escrupolós compliment de la normativa legal vigent en matèria de contaminació
ambiental i vetlli, alhora, per la salut dels seus convilatans”, i els representants del govern municipal retreien aquesta acció a la
plataforma. A l’abril s’informa que, arran de les al·legacions d’Aturem la Contaminació, l’Oficina d’Acreditació de la Generalitat
ha invalidat la sonometria feta el 2020, que donava uns valors dins de la legalitat. Al maig i al juny s’informa de gestions per
planificar els nous estudis per immissió, que a mitjan juliol encara no tenien data.
Vuit mesos i sis reunions després que s’anunciés a bombo i plateret la creació de la comissió, aquest estiu els veïns han hagut
de tornar a triar entre passar calor o empudegar-se amb els sorolls, els fums i les pudors de les indústries, perquè el més
calent encara és a l’aigüera.

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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