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[ telèfons d’interès ]

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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ACTUALITAT 

L'Ajuntment i Adif ultimen el projecte del 
pas soterrat a l'estació de l'R3

L'alcalde, Francesc Colomé, fa arribar 
el tancament de les oficines bancàries a 
Madrid

L'Ajuntament tanca la plaça de la 
Malagarba per millorar-ne la seguretat

AGENDA

24-25

Consulta la programació de desembre

14-22

Les festes de Nadal són el millor 
moment per a què grans i 
petits ens deixem seduir per 
la màgia. Són dies d’il·lusió 

i sorpreses que ens permeten fer un 
petit parèntesi de la resta de l’any, 
fer replantejaments i potser nous 
propòsits. A les Franqueses aquestes 
festes seran molt especials. I és 
que la proposta per viure-les a les 
nostres places i carrers arriba amb 
un canvi de format que no us deixarà 
indiferents.

Podeu consultar la programació 
detallada en aquestes pàgines del 
butlletí i als programes de mà, però 

permeteu-me que us expliqui algunes novetats importants. La tradicional Fira 
d’Entitats s’ha substituït per una Fira de Nadal a la plaça de l’Ajuntament, que es 
convertirà en un dels punts neuràlgics del Nadal a les Franqueses. En aquest espai 
hi haurà mercat d’artesans, una fireta amb atraccions tradicionals i una pista de 
patinatge. Ah! I també es projectarà un vídeo mapping a la façana de l’Ajuntament. 
No us el perdeu!

Tal i com us deia al principi, seran dies carregats de màgia. Aquest any estrenem 
l’Espai dels Somnis per descobrir com els ajudants de Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient treballen els dies previs a la seva arribada. I estigueu ben atents i atentes 
perquè durant aquests dies també podreu conèixer el patge Ganxet, els Ganxetins 
i les Ganxetines que recolliran les cartes amb els vostres desitjos (consulteu la 
programació per conèixer els punts on trobar-los). Us heu fixat quins noms tenen 
aquests personatges tan màgics? La nostra mongeta del ganxet deixa petjada,...

Em fa molta il·lusió explicar-vos que, aquest any sí, els Reis Mags d’Orient arribaran 
en helicòpter per recórrer els carrers de les Franqueses. Després de mesos durs 
necessitem recuperar aquests espais de màgia i joia. Sortiu i gaudiu de les totes les 
activitats, però també us vull demanar que ho feu amb responsabilitat. Respecteu 
les indicacions sanitàries vigents en cada moment, però no deixeu de viure i de 
complir els vostres somnis. 

Mireu, jo com a alcalde de les Franqueses, també faré la meva carta als Reis. I sabeu 
què demanaré? Que tinguem suficients recursos per atendre les necessitats socials 
que puguin sorgir; que la nova residència per a la gent gran de Bellavista esdevingui 
una realitat; que l’Aula de Natura, al Parc del Falgar i la Verneda, es consolidi 
com un referent mediambiental; avançar en la xarxa de connexió entre pobles; en 
definitiva, que tots els veïns i veïnes de les Franqueses se sentin orgullosos de viure 
en un municipi obert, acollidor i segur... Aquesta és part de la meva carta als Reis 
Mags d’Orient, però us puc garantir que el govern farà tot el possible per complir 
tots aquests desitjos. 

Viviu amb intensitat, passeu molt bones festes i tingueu un bon inici de 2022!

Francesc Colomé i Tenas  

Alcalde de les Franqueses del Vallès

GRUPS 
POLÍTICS

26-27

VIU EL NADAL 
A LES 
FRANQUESES

ESPECTACLES

23

Concert de Cap d'Any amb l'Orquestra 
Internacional Maravella

EN IMATGES

12-13

La 10a Festa de la Mongeta del Ganxet i la 
commemoració del 25N en imatges

Consulta tota la programació i retalla la 
carta dels Reis
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[ actualitat ]

La millora de les connexions entre les diferents zones 
del municipi és una de les prioritats establertes 
per l’Ajuntament de les Franqueses a curt termini. 
L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor d’Urbanisme, 

Jordi Ganduxé, s’han reunit amb els representants de l’entitat 
pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF), Miguel Leor i Jesús J. Ruiz Casamayor, per ultimar el 
projecte que permetrà construir un pas soterrat per unir el 
nucli de Corró d’Avall amb la zona de les antigues casernes 
militars.

Aquesta trobada s’ha dut a terme a la seu d’ADIF, a Madrid, en 
una visita on els representants municipals han aprofitat per 
conèixer  els detalls de la remodelació de l’estació de rodalies 
de la línia R3. I és que aquest projecte de pas soterrat es 
portarà a terme a demanda de l’Ajuntament de les Franqueses 
aprofitant aquestes obres que suposaran l’ampliació de la 
zona d’andanes i la desaparició dels passos a nivell creant un 
pas inferior amb escales i ascensors adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda. 

El projecte preveu la construcció d’un calaix sota les vies del 
tren per part d’ADIF, que l’Ajuntament habilitarà com a pas per 
a vianants encarregant-se de les obres d’accés, il·luminació i 
seguretat, així com de la construcció d’un aparcament públic, 
on ara hi ha la tercera via i els horts, que donarà servei a 
l’estació i a la zona d’equipaments de les antigues casernes 
militars. 

LAjuntament i ADIF ultimen el projecte 
del pas soterrat a l'estació de l'R3
L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, i el regidor d’Urbanisme, 
Jordi Ganduxé, s’han reunit amb representants d’ADIF a Madrid

Durant la reunió a Madrid, Ajuntament i ADIF han tancat els 
detalls del conveni per engegar aquest projecte que suposa 
un pas endavant en les millores de connectivitat del municipi. 
El pas soterrat permetrà que els vianants puguin accedir 

Reunió amb representants de l'Ajuntament i d'ADIF a Madrid

Zona on s'habilitarà l'aparcament públic i la sortida oest del pas soterrat

directament des del costat de l’estació de Corró d’Avall a la 
zones de les antigues casernes militars. «Avui és l’inici d’un 
projecte que ens permet avançar amb un dels objectius que 
hem establert com a prioritaris: facilitar la connexió entre 
totes els pobles i les zones del nostre municipi. Hem de 
crear xarxes de connexió fluides per als vianants que facilitin 
la mobilitat i alhora siguin sostenibles i respectuoses amb 
el medi ambient. Pensem en gran, pensem amb la mirada 
posada a l’agenda 2030 i les nostres polítiques han de ser 
de futur», ha explicat l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé.

De la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Jordi Ganduxé, 
també ha destacat la importància d’aquest pas soterrat. «Des 
de l’Ajuntament vam fer aquesta proposta perquè considerem 
que serà un pas que facilitarà molt la mobilitat entre dues 
zones de Corró d’Avall des d’un punt estratègic: l’estació de 
tren. Un punt d’arribada de moltes persones», ha conclòs. 

Després d’aquesta reunió, els representants municipals 
i d’ADIF s’han emplaçat a una reunió a mitjan de desembre 
amb els responsables d’execució del projecte.
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L’alcalde, Francesc Colomé, fa arribar el 
tancament de les oficines bancàries a Madrid
Ha fet entrega de la moció aprovada per l’Ajuntament i les signatures 
recollides en contra del tancament del BBVA de Bellavista

Aquest mes de novembre, l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, ha fet entrega al Registre General 
del Congrés dels Diputats, a Madrid, del certificat de la 
moció que l’Ajuntament va aprovar el mes de setembre 

en contra del tancament de l’oficina del BBVA a Bellavista i les 
més de 700 signatures que han recollit els veïns i veïnes de 
la zona com a mostra de rebuig. Amb aquesta acció, Colomé 
ha volgut fer arribar la preocupació del govern i la ciutadania 
generada per la política de les entitats bancàries en els últims 
mesos reduint el nombre de sucursals. «Els bancs i les caixes 
estan deshumanitzant els seus serveis. Es tracta d’entitats 
privades i poc podem fer des dels Ajuntaments, però demanem 
unitat política a nivell d’Estat perquè tenim un problema molt 
greu. És una vergonya i només es pot solucionar legislant des 
de dalt de tot», ha dit Colomé.

Des que es va fer públic el tancament de l’oficina bancària 
de Bellavista, el govern de les Franqueses ha establert 
converses amb representants del BBVA per evitar el 
tancament. La regidora de Dinamització Econòmica, Raquel 
C. Cortés, i la regidora d’Hisenda, Montse Vila, s’han reunit 
en diverses ocasions amb responsables de l’entitat per trobar 
solucions sobretot per a les persones que tenen dificultats per 
desplaçar-se o fer servir els canals digitals que ofereixen els 
bancs i caixes. Com a conseqüència de la negativa del banc 

a l’hora d’evitar el tancament, les converses s’han centrat 
a buscar altres accions per minimitzar el seu impacte com 
ara la moratòria d’uns mesos en el pagament de comissions 
per part del veïnat de Bellavista per l’ús de la finestreta 
o la realització d’uns cursos per aprendre a fer servir el 
caixer automàtic i l’aplicació del banc. «Som conscients que 
aquestes mesures no solucionen el problema. Aquesta no és 
la solució per a tots els veïns i veïnes. En aquests casos no 
hauríem de parlar de rendibilitat, sinó de persones. A tots i a 
totes ens obliguen a tenir els diners a bancs i caixes i hem de 
facilitar aquests serveis. A més, hem de tenir en compte els 
acomiadaments que estan generant aquestes noves polítiques 
de les entitats bancàries», ha afegit Colomé.

Amb aquesta entrada al Registre General del Congrés del 
Diputats, a Madrid, l’equip de govern de les Franqueses espera 
que des de l’Estat es faci alguna acció per evitar la pèrdua 
d’aquests serveis essencials a pobles i ciutats. En aquest 
sentit, l’alcalde també ha destacat que s’ha traslladat aquesta 
preocupació al Consell Comarcal del Vallès Oriental i es faran 
les passes necessàries des de totes les administracions 
per aconseguir garantir un bon servei de bancs i caixes a la 
ciutadania. 

L'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, al registre general del 
Congrés dels Diputats, a Madrid

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Les Franqueses aposta per a la Formació Professional 
com a eina per a la creació d'ocupació i per això participa 
activament en el Consell de la Formació Professional 
i l'Ocupació del Vallès Oriental. Un organisme de 

nova creació que aplega ajuntaments, Consell Comarcal, 
Generalitat, sindicats i patronals. El consell té com a principal 
objectiu treballar de manera conjunta, integrada i coherent en 
la planificació de la formació professional a la comarca per tal 
d'ajustar-la a les necessitats dels sectors i de les empreses 
del territori, o sigui, que l'oferta de graus formatius s'ajusti a 
les demanes del teixit industrial i econòmic del Vallès Oriental, 
fent d'aquest tipus de formació reglada una veritable sortida 
laboral i una eina per proveïr les empreses de personal 
qualificat segons les seves necessitats. 

A les Franqueses, per tal d'aconseguir aquest objectiu, hi 
treballen les àrees de Dinamització Econòmica, responsable 
de la formació ocupacional que es realitza al municipi i nexe 
d'unió entre treballadors que cerquen feina i empreses que 
necessiten personal, i l'àrea d'Educació, responsable al 
municipi de la formació reglada i de les relacions amb el 
departament d'Educació a l'hora de vetllar per l'ampliació 
de l'oferta educativa postobligatòria i, per tant, de treballar 
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya les necessitats, 
l'oferta i els suports orientats a la formació professional al 
municipi.

Les Franqueses, al Consell de la Formació 
Professional i l'Ocupació del Vallès Oriental
Aquesta iniciativa, de nova creació, aplega administracions locals i 
agents socials dels àmbits laboral i educatiu 

[ actualitat ]

Els nous 10 plans d'ocupació amb l'alcalde, Francesc Colomé, i la regidora de 
Dinamització Econòmica, Raquel Cortés

L'Ajuntament contracta 10 nous 
plans d'ocupació durant 6 mesos Tot i la finalització del projecte Pla de Barris, 

les Franqueses manté la línia de Treball als 
Barris des mitjan novembre, amb 10 nous plans 

d'ocupació que treballen per l 'Ajuntament.

Aquests nous treballadors municipals estan realitzant 
feines de manteniment a la brigada municipal 
d'Obres i Serveis, al Patronat Municipal d'Esports i 
a les escoles del municipi. Estan contractats durant 
6 mesos; tots són veïns de Bellavista, ja que el 
projecte està vinculat a aquesta zona i, es trobaven 
en situació d'atur fins a la signatura del contracte. 
Tots els candidats han estat derivats des de l 'Oficina 
de Treball de la Generalitat.

A principis de maig, coincidint amb la finalització 
dels contractes actuals, es realitzaran 10 noves 
contractacions pel mateix projecte i també està 
previst incorporar un tècnic de mediació per un 
període de 6 mesos des de principis del proper any.

Estratègia per a una FP prestigiada i adequada a les 
necessitats del sector econòmic

Per tal d'aconseguir que la formació professional a la comarca 
i, per tant, a les Franqueses sigui un recurs educatiu amb 
prestigi,  amb sortides laborals i adequada a les necessitats 
del sector econòmic el Consell de la Formació Professional i 
l'Ocupació del Vallès Oriental treballa en cinc àmbits:

• Relacions externes i sensibilització
• Necessitats empreses-formació al territori
• Planificació territorial i estratègica de l'FP
• Transició escola-treball i abandonament
• Orientació i ocupació
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L’Ajuntament de les Franqueses està treballant en 
diverses accions per tal de millorar la seguretat a la 
plaça de la Malagarba, situada en un punt limítrof amb 
Granollers. Des del 25 de novembre, s'ha procedit al 

tancament perimetral de la plaça per tal de dur a terme un 
estudi urbanístic amb l’objectiu de millorar la seguretat en 
aquesta zona. Tot i així es manté l’accés a l’ascensor i a les 
escales mitjançant l’aparcament de l’estació de tren. 

Al llarg d’aquestes últimes setmanes s’han podat els arbres 
d’aquesta zona per tal que les seves copes quedin per sobre 
els fanals i, per tant, hi hagi més il·luminació a la plaça. 
Aquesta poda es fa tenint en compte que els arbres caducs 
perdran la fulla properament i de manera natural permetran 
l’entrada de llum dels fanals.

Una altra de les accions que s’estan desenvolupant després 
de diverses converses entre les policies locals de les 

Canvis en les delegacions de 
tres regidories de l'Ajuntament

L'Ajuntament de les Franqueses ha realitzat canvis en les 
delegacions especials i generals d'atribucions en tres 
regidories del consistori. Les àrees amb canvis són les 

d'Agricultura i Medi Ambient, Mobilitat i Seguretat Ciutadana.

Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient

Aquesta àrea que fins ara estava delegada en Moisés Torres 
Enrique passa a mans de Sònia Tena Belmonte. Tena també 

L’Ajuntament tanca la plaça de la Malagarba 
per replantejar-la urbanísticament
S’estan portant a terme actuacions per millora la seguretat en 
aquesta zona

és 3a tinenta d'alcaldia; regidora d'Activitats; de Mercats, 
Comerç, Fires i Turisme i, de Gent Gran.

Regidoria de Mobilitat

Aquesta àrea que fins ara regentava Moisés Torres Enrique 
passa a estar delegada en Montse Vila i Fortuny. Vila també 
és 2a tinenta d'alcaldia; regidora de Comunicació; d'Esports; 
d'Hisenda i Règim Intern i, de Participació Ciutadana. També 
és Presidenta del Patronat Municipal d'Esports i del Consell 
del Poble de Llerona.

Regidoria de Seguretat Ciutadana

Aquesta regidoria que, fins ara, estava en mans de Montse Vila 
i Fortuny, passa a ser competència de Moisés Torres Enrique.

Franqueses i Granollers, Mossos d’Esquadra, i representants 
polítics i veïnals, és l'increment la vigilància en aquesta zona 
que és complementarà amb el desplegament de la policia de 
proximitat. A més, les accions per augmentar la seguretat al 
municipi comptaran també amb la instal·lació de càmeres 
de videovigilància a les entrades i les sortides dels diferents 
pobles de les Franqueses del Vallès.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Els consells del poble de Llerona i de Corró d'Amunt 
són els òrgans consultius i participatius territorials on 
el veïnat d'aquests dos nuclis pot expressar les seves 
opinions, fer propostes, preguntes o manifestar les 

seves inquietuds respecte al dia a dia de cada poble. Ara, fa 25 
anys que van començar a funcionar.

Els dos consells dels poble celebren sessions ordinàries 
periòdiques (mensuals a Llerona i bimestrals a Corró d'Amunt) 
i compten amb una junta amb representants del govern 
municipal, de les entitats i associacions de cada poble i del veïnat. 
Actualment, la presidència del Consell del Poble de Llerona rau 
en Montse Vila i el de Corró d'Amunt, en Jordi Ganduxé.

Els consells del poble celebren 25 anys 
Llerona els celebra l'11 de desembre i Corró d'Amunt, a principis 
de 2022

Llerona celebra l'aniversari aquest desembre

El Consell del Poble de Llerona celebra el dia 11 de 
desembre, els 25 anys de la seva creació amb una matinal, 
d'11 a 13 h, a les Antigues Escoles, amb una xerrada sobre 
participació,el lliurament del Premi de Civisme 2021, el 
reconeixement als/les presidents/es de la història del 
consell,  la presentació de la ceràmica commemorativa 
del 25è aniversari, la cantada de l'Himne de Llerona amb 
la Coral Xeremella i un aperitiu.

El Consell del Poble de Llerona ha treballat per 
aconseguir fites com la pavimentació dels camins més 
transitats, l'arribada de l'aigua potable, del clavegueram 
i de l'enllumenat a les zones rurals o la construcció de 
voreres, entre d'altres. També ha donat impuls a projectes 
com el de la recuperació del Falgar, la millora de la zona 
esportiva o desqualificacions urbanístiques per preservar 
l'entorn rural i natural.

El Consell del Poble de Corró d'Amunt prepara la 
celebració dels 25 anys pels primers mesos de 2022. 
Durant aquest quart de dècada des del consell s'ha 
treballat per l'arribada de la xarxa d'aigua potable en 
algunes zones del poble, l'asfaltatge d'alguns camins, la 
pacificació del trànsit en diverses vies com la carretera 
de Cànoves, la promoció de la comissió de la festa major, 
el servei de taxi el mes d'agost i també ha convocat 
pressupostos participatius per destinar el 10% del 
pressupost total del Consell del Poble.

Les celebracions a Corró d'Amunt, al 2022
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Les Franqueses recupera la commemoració del dia 
Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional i ho 
fa convidant-nos a pintar-nos la pell de blau. Serà el proper 
4 de desembre, a les 11.30 h, a la Biblioteca Municipal de 

Bellavista. Aquell dia,  fundació Nexe convida als infants a partir 
de 8 anys a participar en un taller creatiu que repta als participants 
a fer una obra artística salvant dificultats físiques i sensorials. De 
fet, el taller "Posa't la pell blava" convida a viure i a entendre les 
dificultats que dia rere dia es troben les persones amb diversitat 
funcional durant la realització de les activitats més quotidianes.

El terme diversitat funcional fa referència a les diferències a nivell 
físic, intel·lectual, sensorial i/o per transtorn mental que poden 
patir algunes persones. Quan el medi i l'entorn de les persones 
que les pateixen no és accessible es produeixen situacions de 
discriminació i/o de manca d'igualtat d'oportunitats. Fer dels 
nostres pobles i ciutats un espai accessible per a les persones amb 
diversitat funcional és l'objectiu d'aquesta diada.

El Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, el 3 
de desembre,  va ser declarat per l'ONU l'any 1992 amb l'objectiu 
de promoure els drets i el benestar de les persones amb aquesta 
situació. L'any 2006, l'ONU va continuar avançant en aquest tema 
amb la Convenció sobre els Drets de les Persones amb discapacitat. 
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible també consideren la 
discapacitat com a una qüestió transversal en la implementació de 
tots els objectius.

Les Franqueses va commemorar aquest dia per primera vegada 
al 2019 i, després de l'aturada per la Covid19, celebra enguany la 
segona edició.

Commemoració del Dia Internacional de 
les Persones amb Diversitat Funcional
L'Ajuntament ha programat un taller pel dissabte 4 de desembre

Pietat Farrés celebra els 102 anys

La veïna de Corró d'Avall, Pietat Farrés Amblás, ha complert 
la longeva edat de 102 anys. El dia del seu aniversari, la 
Pietat, acompanyada per la seva família, ha rebut la visita 

de l'alcalde, Francesc Colomé, i de la regidora de Gent Gran, 
Sònia Tena, que li han entregat un ram de flors. Amb dos fills 
i una jove, Pietat Farrés, ha agraït la visita i ha comentat estar 
molt contenta de poder tornar a celebrar l'aniversari en família. 
Una celebració que s'espaiarà en el temps per poder convidar a 
l'extensa família amb la que compta.

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

L'Escola Bellavista-Joan Camps està d'aniversari. 
Celebra els 20 anys des de la fusió de l'Escola Bellavista, 
situada on ara hi ha el Centre de Formació d'Adults, i 
l'Escola Joan Camps i Giró, situada en el mateix edifici 

de l'actual escola. 

El curs 2001-2002 va ser el 
primer d'aquesta nova escola. 
Una escola que va fusionar 
dos projectes educatius, dos 
claustes de mestres i dues 
comunitats educatives. Com 
recorden els pocs membres de 
l'equip docent d'aquella època 
que encara estan en actiu, no va 
ser fàcil: els dos claustres van 
treballar conjuntament durant 

el curs anterior per consensuar un nou projecte educatiu i 
amb les famílies van salvar les reticències inicials a perdre 
la identitat de cadacuna de les dues escoles. Salvades les 
diferències, gràcies a la feina i a la voluntat dels dos equips 
docents d'assolir aquest repte, finalment, el 17 de setembre 
de 2001 el projecte compartit Bellavista-Joan Camps obria les 
portes al nou curs escolar.

20 anys de l'Escola Bellavista-Joan Camps
El centre educatiu ha programat diverses activitats per celebrar 
l'aniversari durant aquest curs 2021-2022

D'esquerra a dreta: antiga escola Bellavista, pati amb la construcció de l'aulari d'Educació Infantil de l'Escola Bellavista-Joan Camps i pati l'any de la 
fusió

Grup de veïns a Llerona, 1950 (data atribuïda). Autor Pere Forcada. AMFV

L'escola, el nou projecte, va optar per mantenir el nom dels 
dos centres educatius predecessors per recordar quin n'era 
l'origen i amb l'objectiu de fer palès aquest passat a l'alumnat 
i a l'equip docent actual, s'han programat tota una sèrie 
d'activitats per l'aniversari.

La primera acció s'ha realitzat durant aquest inici de curs 
i ha pintat de colors la façana de l'escola amb un mural 
commemoratiu i identificatiu del taranna del centre educatiu. 
També està previst fer un canvi de logotip, realitzar un 
campionat escolar d'escacs amb altres escoles de les 
Franqueses, els cursos de 5è i 6è preparen una obra de 
teatre, es farà una caminada popular i el curs es tancarà amb 
un concert.

La celebració ha de servir també per visibilitzar el projecte 
educatiu iniciat a l'Escola Bellavista-Joan Camps amb el 
canvi de direcció durant el curs 2019-2020. L'escola treballa 
per a una transformació educativa, entenent l'educació com 
a un procés integral, vivint la diversitat com a una riquesa, 
respectant tots els ritmes d'aprenentatge i reforçant 
l'educació emocional i la convivència. L'escola també participa 
en un programa d'innovació pedagògica del departament 
d'Educació que dóna suport a l'actualització de projectes 
educatius per impulsar la transformació educativa del centre. 
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[ les Franqueses en imatges ]

#25N Tanquem les portes a les violències masclistes 10a Festa de la Mongeta del Ganxet
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

10a Festa de la Mongeta del Ganxet
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Al Nadal,  
compra a casa #jocomproacasa

NOVETATS

#firadenadal

Fira de Nadal Els infants podran descobrir els espais màgics on els 
i les ajudants de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient 
treballen els dies previs a la seva arribada. Tots i totes 
marxaran carregats de somnis, regals, tallers i contes!

#espaidelssomnis

Horaris:

El recorregut té una durada de 30 minuts.
Venda d’entrades a www.teatres.lesfranqueses.cat Entrada per a 2 persones. Preu: 
general 5 €/ reduït 4 € (entrades anticipades, majors de 65 anys, pensionistes, 
aturats i menors de 25 anys).

Espai Can Prat

Els Ganxetins i les Ganxetines 
entregaran mongetes del 
ganxet i les cartes als infants 
per escriure els seus desitjos 
a Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient.

El patge Ganxet, els  
Ganxetins i les Ganxetines

Horaris:
18 i 22 de desembre de 17 a 19 h
19 i 24 de desembre d’ 11 a 13 h

A la Fira de Nadal

Org. LF Comerç

#elpatgeganxet

#ganxetina

#ganxeti

El 4 de gener, a la plaça de 
l’Espolsada, entrega la teva  
carta al patge Ganxet! 
De 17 a 20 h, el patge Ganxet 
recollirà les cartes amb els  
desitjos dels infants. 
Durant la tarda hi haurà  
animació infantil, taller de 
fanalets, xocolatada amb 
coca de forner  
i caramels per a tothom. 

Org. LF Comerç i  
Col·lab. Ajuntament  
de les Franqueses

Compra a les Franqueses, omple la butlleta i participa en el sorteig d’una panera  
de Nadal. Durant la setmana del 10 de gener es publicarà a l’Instagram @lfcomerç  
el nom de la persona guanyadora.

De l’1 de desembre al 5 de gener

Del 13 al 31 de desembre
Realitza una compra mínima de 15€ als comerços de les Franqueses i podràs 
patinar gratis a la pista de patinatge!

Org. LF Comerç

Gaudeix del millor Nadal  
a Les Franqueses.

Horaris:
17 de desembre de 16 a 20 h
18 i 19 de desembre de 10 a 20 h
Del 20 al 22 de desembre de 16 a 20 h
23 de desembre de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
24 de desembre de 10 a 14 h
25 i 26 de desembre tancada
Del 27 al 30 de desembre de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
31 de desembre de 10 a 14 h

Plaça de  
l’Ajuntament

Mercat  
d’artesans

Pista de  
patinatge

La 
Fireta

Vídeo 
mapping

La fira de Nadal 
comptarà amb casetes 
de fusta i artesans 
locals.

Gaudeix encara més 
de la Fira de Nadal a la 
pista de patinatge. 

Els infants podràn  
passar-ho d’allò 
més bé amb un 
munt d’atraccions 
tradicionals.

Projeccions  
audiovisuals  
a la façana  
de l’Ajuntament

Del 17 al 24  
de desembre

Del 17 al 31  
de desembre

Del 17 al 31  
de desembre

17 i 18 
de desembre

3 i 4 de gener, de 16.30 a 20.30 h
4 i 5 de gener, de 10 a 14 h

Viu el Nadal a les Franqueses



15

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

TRADICIONS

Des del 17 de desembre 
fins al 5 de gener, deixa 
la teva carta a la Bústia 
Reial!

Els Reis Mags d’Orient recolliran les 
cartes dels infants de les Bústies Reials 
situades a:

- Plaça Major de Bellavista
- Consell del Poble de Corró d’Amunt
- Plaça de l’Espolsada de Corró d’Avall
- Consell del Poble de Llerona

#reismagsdorient 

El Nadal és una època 
especial i plena de 
màgia... Unes dates 
plenes d’il·lusió  
i de desitjos. 

El 17 de desembre, a 
les 17 h, vine a berenar 
al Passeig del Primer 
d’Octubre i prepara el 
teu desig per penjar-lo 
a l’olivera al ritme de 
MiratJazz.

Espai dels 
bons desitjos

#espaidelsbonsdesitjos

Concurs infantil 
de dibuix

#concursdedibuix

Col·lab. Club Bàsquet  
de Les Franqueses

Del 20 al 22 de desembre, de 17 a 19 h, a 
la Fira de Nadal, participa al concurs 
infantil de dibuix. 

El veredicte dels dibuixos guanyadors i l’entrega de 
premis es realitzarà el 23 de desembre, a les 18 h, a la 
Fira de Nadal. El dibuix que obtingui el primer premi 
apareixerà a la campanya de Nadal de 2022.

Dibuix guanyador de l'any passat,  

fet per Maria Yarmolenko

11 de desembre 
Plaça Major de Bellavista

#festadelainfancia

10 a 13 h Gaudiu en família dels tallers, 
de la xocolatada, dels jocs, de La carpa dels contes, de la 
música... i molt més.

16 a 18 h Descobriu la cultura tradicional i popular amb 
els gegantons, els diables, la música, la dansa i moltes 
activitats més on hi podreu participar.  

Diada de la IX  
Festa de la Infancia

Viu el Nadal a les Franqueses
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Activitats de Nadal a Les Franqueses

Infants i adults podran fer-se divertides fotos en aquest espai 
i penjar-les a l’Instagram etiquetant @lfcomerç i guanyar 
xecs regal per bescanviar als comerços de les Franqueses
Org. LF Comerç

Vídeo mapping a la façana de l’Ajuntament i concert de 
Nadal amb l’Associació Cor Camins i l’Escola Municipal de 
Música

11 de desembre

17 de desembre

17 de desembre

17 de desembre

De 10 a 13 h i de 16 a 18 h  
Plaça Major de Bellavista

17 h Passeig del Primer  
d’Octubre

18 a 20 h Fira de Nadal

18 h Fira de Nadal

Diada de la IX Festa  
de la Infància

Espai dels Bons Desitjos

Photocall 

Inauguració de la  
Fira de Nadal 

17

Infants i adults podran fer-se divertides fotos en aquest espai 
i penjar-les a l’Instagram etiquetant @lfcomerç i guanyar 
xecs regal per bescanviar als comerços de les Franqueses
Org. LF Comerç

18 de desembre
10 a 14 h Fira de Nadal

Photocall 

Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 2€)

17 de desembre

18 de desembre

18 de desembre

18 de desembre

19.15 h i 20 h Façana de  
l’Ajuntament

10.30 a 12.30 h Fira de Nadal

11 a 13 h Fira de Nadal

10 h Fira de Nadal

Vídeo mapping

Música de Jaleo Band

Caga Tió 

Tast d’escudella

18

Sortim a buscar branques, pedres... i altres elements que 
serveixin per decorar i construir el pessebre del poble.
Org. Associació de Festes i festa Major de Corró d’Amunt

Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 3€)
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Org. Club Twirling Les Franqueses del Vallès

Org. ADF Montseny Congost (voluntaris de les 
Franqueses del Vallès)

18 de desembre

18 de desembre

18 de desembre

18 de desembre

11 h Antigues Escoles  
de Corró d’Amunt

11 h Fira de Nadal

12 h Fira de Nadal

11 a 13 h Plaça Joan  
Sanpera i Torras

Muntem el pessebre

Taller de Taitxí

Twirling

Simulacre apagar foc 

Org. LF Comerç

18 de desembre
17 a 19 h Fira de Nadal

Els Ganxetins i les Ganxetines 
reparteixen cartes i mongetes 
del ganxet als infants

Organitza: Associació Intercanvis Socials i Culturals

18 de desembre
13 h Fira de Nadal
Nadales al carrer

Venda d’entrades a http://entrades.pessebres 
vivents.cat a partir de l’1 de desembre i fins 1 h abans de 
l’actuació. També es poden adquirir a taquilla el mateix dia, a 
partir de les 16.30h.
Preu (inclou visita i caldo): 4€/adult 2€/infants fins a 12 anys. 
Gratuït si ets soci o sòcia del Club Super3, de Cavallfort o 
menor de 5 anys.
Org. Associació Santa Eulàlia Corro d’Avall

18 de desembre
17.30 a 20.30 h Entorn a l’Església de 
Santa Eulàlia de Corró d’Avall  
(Av. Santa Eulàlia, 16, Corró d’Avall)

Pessebre vivent

Org. Fit Dance Company

18 de desembre
18 h Fira de Nadal
Exhibició de ball

11

18 de desembre
18.30 h, 19.15 h i 20 h Façana  
de l’Ajuntament
Vídeo mapping

Cal demanar cita prèvia a donarsang@gencat.cat 
Org. Banc de Sang i Teixtis

19 de desembre
10 a 14 h Passeig del Primer d’Octubre 

Campanya de donació de sang

Org. LF Comerç

19 de desembre
11 a 13 h Fira de Nadal

Els Ganxetins i les Ganxetines 
reparteixen cartes i mongetes 
del ganxet als infants

Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 2€)
Org. Associació Cívica i Cultural de  
Corró d’Avall. Col·lab. Art i dolç

19 de desembre
10 h Fira de Nadal

Botifarrada

19

Org. Gegants de les Franqueses

19 de desembre
11.30 h Inici i final a la plaça de 
l’Ajuntament

Cercavila Gegants

Org. Sardanistes Franquesins

19 de desembre
11 h Fira de Nadal
Sardanes amb  
la Cobla Premià

19 de desembre
11 a 13 h Fira de Nadal

Caga Tió 

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Viu el Nadal a les Franqueses
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Activitats de Nadal a Les Franqueses

Org. Festes Laurona

19 de desembre

19 de desembre

17 h Fira de Nadal

17.30 h Carpa del Consell
del Poble de Llerona

Ball en línia

Caga Tió

19

Venda d’entrades a http://entrades.pessebres 
vivents.cat a partir de l’1 de desembre i fins 1 h abans de 
l’actuació. També es poden adquirir a taquilla el mateix dia, a 
partir de les 16.30h.
Preu (inclou visita i caldo): 4€/adult 2€/infants fins a 12 anys. 
Gratuït si ets soci o sòcia del Club Super3, de Cavallfort o 
menor de 5 anys.
Org. Associació Santa Eulàlia Corro d’Avall

19 de desembre
17.30 a 20.30 h Entorn a l’Església 
de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 
(Av. Santa Eulàlia, 16, Corró d’Avall)

Pessebre vivent

Els Cantaires de Corró d’Amunt oferiran un petit 
concert de nadales
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 
d’Amunt

Col·lab. Club Bàsquet de Les Franqueses

Infants i adults podran fer-se divertides fotos en aquest espai 
i penjar-les a l’Instagram etiquetant @lfcomerç i guanyar xecs 
regal per bescanviar als comerços de les Franqueses
Org. LF Comerç

19 de desembre

20 de desembre

20 de desembre

18 h Antigues Escoles  
de Corró d’Amunt

17 a 19 h Fira de Nadal

16 a 20 h Fira de Nadal

Encesa dels llums  
de Nadal del Consell del 
Poble de Corró d’Amunt

Concurs infantil de dibuix

Photocall 

20

Activitat  
familiar

A càrrec de Fina Tuneu
Activitat recomanada a partir dels 4 anys. Cal inscripció  
prèvia a partir del 13 de desembre al 935 661 550 o a 
b.franqueses.c@diba.cat 

20 de desembre
17.30 h. Biblioteca Municipal  
de Corró d’Avall
Fem fanalets! Activitat  

familiar

Col·lab. Club Bàsquet de Les Franqueses

Infants i adults podran fer-se divertides fotos en aquest espai 
i penjar-les a l’Instagram etiquetant @lfcomerç i guanyar xecs 
regal per bescanviar als comerços de les Franqueses
Org. LF Comerç

21 de desembre

21 de desembre

17 a 19 h Fira de Nadal

16 a 20 h Fira de Nadal

Concurs infantil de dibuix

Photocall 

Org. Casal Gent Gran les Franqueses

21 de desembre
17 h Fira de Nadal
Ball en línia

21

Activitat  
familiar

Col·lab. Club Bàsquet de Les Franqueses

22 de desembre
17 a 19 h Fira de Nadal

Concurs infantil de dibuix

Infants i adults podran fer-se divertides fotos en aquest espai 
i penjar-les a l’Instagram etiquetant @lfcomerç i guanyar xecs 
regal per bescanviar als comerços de les Franqueses
Org. LF Comerç

23 de desembre
10 a 14 h i 16 a 20 h Fira de Nadal

Photocall 

23

Activitat  
familiar

A càrrec de Fina Tuneu
Activitat recomanada a partir dels 4 anys. Cal inscripció prèvia 
a partir del 14 de desembre al 938 404 388 o a b.franqueses@
diba.cat 

21 de desembre
17.30 h Biblioteca  
Municipal de Bellavista
Rens nadalencs!

Org. LF Comerç

22 de desembre
17 a 19 h Fira de Nadal

Els Ganxetins i les Ganxetines 
reparteixen cartes i mongetes  
del ganxet als infants

22

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

A càrrec d’Anna Farrés. Activitat recomanada per a famílies 
amb infants de 0 a 36 mesos. Cal inscripció prèvia a partir 
del 16 de desembre al 938 404 388 o a b.franqueses@diba.
cat 

23 de desembre

23 de desembre

17.30 h Biblioteca Municipal  
de Bellavista

16 a 20 h Fira de Nadal

Hora del conte nadons 
Ai quin fred que fa!

Taller de manualitats  
Crea el teu Tió

Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 3€)
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

23 de desembre
11 h Fira de Nadal
Taller de Taitxí

Col·lab. Club Bàsquet de Les Franqueses

23 de desembre
18 h Fira de Nadal

Entrega de premis  
del Concurs infantil  
de dibuix

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Infants i adults podran entrar dins la bola de neu gegant 
plena de confeti i fer-se fotografies divertides. Entrada 
gratuïta

24 de desembre
10 a 14 h Fira de Nadal

Bola de neu gegant

Org. LF Comerç

24 de desembre
11 a 13 h Fira de Nadal

Els Ganxetins i les Ganxetines 
reparteixen cartes i mongetes 
del ganxet als infants

24

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Org. Club de Tir amb Arc Les Franqueses

24 de desembre
11.30 a 13.30 h Fira de Nadal

Miniarc

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

24 de desembre
16 a 20 h  Fira de Nadal

Taller de manualitats  
Crea el teu Tió

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Viu el Nadal a les Franqueses
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Activitats de Nadal a Les Franqueses

Org. Grup de Diables “Els Encendraires”

29 de desembre
17 a 19 h Fira de Nadal

Xocolatada i recollida de xumets

Org. Comissió de festa Major de Corró d’Avall

29 de desembre
17 a 19 h Fira de Nadal
Jocs gegants

Org. Club Escacs les Franqueses

29 de desembre
16 a 20 h Fira de Nadal

Juguem a escacs Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Org. Associació Cultural l’Art del Bonsai

Org. Sardanistes Franquesins

28 de desembre

28 de desembre

11.30 h Fira de Nadal

11 h Fira de Nadal

Taller infantil de sardanes

Taller infantil de bonsais 

Org. Associació Cultural l’Art del Bonsai

28 de desembre
17 h Fira de Nadal
Taller infantil de bonsais 

28
Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Org. ENEI Associació Espai Nadó – Espai Infant Les Franqueses

29 de desembre
11 a 13 h Fira de Nadal
Taller de manualitats Ornament 
amb elements naturals

Org. Associació Cultural l’Art del Bonsai

29 de desembre
16 a 20 h Fira de Nadal

Mostra de l’Art del Bonsai

29
Activitat  
familiar

Org. Casal Gent Gran les Franqueses

30 de desembre
17 h Fira de Nadal
Ball en línia

Org. Associació de veïns de Bellavista

30 de desembre
18.15 h Fira de Nadal
Exhibició de Hip Hop

Org. Associació esportiva la Perestroika

31 de desembre
10 a 14 h Plaça Joan Sanpera i Torras
Bitlles catalanes

Org. Grup de Diables “Els Encendraires”

31 de desembre
13.30 h Fira de Nadal

Traca final de la Fira de Nadal

31

Venda d’entrades anticipada a www.treatres.lesfranqueses.
cat, a www.entrapolis.com, al Teatre Auditori de Bellavista o al 
Casal Cultural de Corró d’Avall, de dilluns a divendres, de 17 a 
21 h, i dissabtes, de 10 a 14 h. Entrades numerades. Preu general 
18 € / reduït 15 € (entrades anticipades, majors de 65 anys, 
pensionistes, aturats i menors de 25 anys). 

1 de gener
19 h Teatre Auditori de Bellavista
31è Concert d’Any Nou amb 
l’Orquestra Internacional Maravella

Aforament limitat
Org. Centre Cultural de Marata

1 de gener
19 h Centre Cultural de Marata
Els pastorets de Marata

1

Aforament limitat. Org. Centre Cultural de Marata

2 de gener
19 h Centre Cultural de Marata
Els pastorets de Marata

Taller de fanalets, xocolatada i música nadalenca per a 
tothom. Aforament limitat. Org. Associació de veïns de 
Bellavista. Col·lab. Centre Social i Cultural  

3 de gener
16.30 a 19.30 h Centre Social  
i Cultural de Bellavista
Taller de fanalets

Creació del taller de fanalets per a la rebuda dels Patges de 
Corró d’Amunt . Org. Associació de Festes i Festa Major de 
Corró d’Amunt.

3 de gener
17 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Taller de fanalets i rebuda de 
Patges

2

3

3 de gener
16.30 a 20.30 h Espai Can Prat

L’Espai dels somnis
Venda d’entrades a www.teatres.lesfranqueses.cat

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Els Reis Mags d’Orient arribaran a les Franqueses del Vallès en 
helicòpter per recórrer els carrers de Corró d’Avall. Les famílies 
podran saludar als Reis Mags d’Orient. Recordeu ensenyar a 
Ses Majestats on han de deixar els regals i les joguines amb 
una sabata ben enllustrada i amb les mogetes que han 
repartit els Ganxetins i les Ganxetines.

A partir de les 16 h
Visita de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient Corró d’Avall

5 de gener

Els Reis Mags d’Orient arribaran a les Franqueses del Vallès en 
helicòpter per recórrer els carrers de Bellavista. Les famílies 
podran saludar als Reis Mags d’Orient. Recordeu ensenyar a 
Ses Majestats on han de deixar els regals i les joguines amb 
una sabata ben enllustrada i amb les mogetes que han 
repartit els Ganxetins i les Ganxetines.

A partir de les 16.30 h
Visita de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient Bellavista

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient recorreran els carrers de 
Llerona fins arribar a la carpa del Consell del Poble de Llerona 
on els infants podran lliurar-los les seves cartes. Recordeu 
ensenyar a Ses Majestats on han de deixar els regals i les 
joguines amb una sabata ben enllustrada i amb les mogetes 
que han repartit els Ganxetins i les Ganxetines.
Org. Festes Laurona

A partir de les 18.30 h
Visita de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient LleronaDonatiu per a la Marató de TV3 (mínim 3€)

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

30 de desembre
11 h Fira de Nadal
Taller de Taitxí

30

Org. Club de Tir amb Arc Les Franqueses

30 de desembre
11.30 a 13.30 h Fira de Nadal
Miniarc Activitat  

familiar

5 de gener

4 de gener
10 a 14 h i 16.30 a 20.30 h  Espai Can Prat

10 a 14 h Espai Can Prat

L’Espai dels somnis

L’Espai dels somnis

Venda d’entrades a www.teatres.lesfranqueses.cat

Venda d’entrades a www.teatres.lesfranqueses.cat

4 de gener
17 a 20 h Plaça de l’Espolsada

El patge Ganxet
Org. LF Comerç i col·lab. Ajuntament de les Franqueses

4

5

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Viu el Nadal a les Franqueses



A partir de les 16 h
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Evita  
aglomeracions 

Renta’t  
les mans 

Respecta la distància 
de seguretat 

Segueix les indicacions 
sanitàries vigents 

Llueix la  
teva mascareta 

Gràcies per la teva col·laboració! 

Viu el Nadal a les Franqueses



23

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ espectacles ]

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

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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2 dijous
Espai Zero. Parlem sobre la Sida i les MTS
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més info i inscripcions al 938 404 624/670 433 346 
o  pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Pel·lícula i col·loqui Cinegènere "La meva 
família gai"
17 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. AMPA Institut el Til·ler
Entrades gratuïtes amb reserva a www.entrapolis.com
..................................................................................

3 divendres
Espai Zero. Punt de trobada 
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més info i inscripcions al 938 404 624/670 433 346 
o  pij.franqueses@lesfranqueses.cat

..................................................................................

4 dissabte
Taller creatiu "Posa't la pell blava" per 
commemorar el Dia Internacional de la 
Diversitat Funcional
11.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista. 
Taller per a infants a partir de 8 anys
..................................................................................

5 diumenge
Circulació de trens tripulats
11 a 13 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Donació 1,5€/ viatge o 4 viatges per 5€
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

.................................................................................

9 dijous
Espai Zero. Punt de trobada i decorem l'espai 
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més info i inscripcions al 938 404 624/670 433 346 
o  pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Hora del conte: ‘’Ka-Ke-Ki Kontes’’
A càrrec de La senyoreta
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall 
Activitat adreçada a partir de 3 anys
Inscripcions a partir del 2 de desembre a 
b.franqueses.c@diba.cat o a 935 661 550
.................................................................................

10 divendres
Espai Zero. Dia dels Drets Humans i tarda de 
manualitats
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més info i inscripcions al 938 404 624/670 433 346 
o  pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Visita d’autor: Lluís Oliván 
Comentari de la novel·la ‘’Vladivostok’’
18 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Activitat adreçada a públic adult
Inscripcions a b.franqueses.c@diba.cat o a
935 661 550
................................................................................

11 dissabte
25è aniversari del Consell del Poble de Llerona 
11 h Antigues Escoles de Llerona
Xerrada "Passat present i futur de la 
participació", lliurament dels premis de Civisme, 
reconeixement als presidents, presentació de la 
ceràmica commemorativa, cantada de l'Himne de 
Llerona i aperitiu.

..................................................................................

12 diumenge
Circulació de trens tripulats
11 a 13 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Donació 1,5€/ viatge o 4 viatges per 5€
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

..................................................................................

13 dilluns
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona

..................................................................................

14 dimarts
Espai Zero. Decorem la funda del mòbil
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més info i inscripcions al 938 404 624/670 433 346 
o  pij.franqueses@lesfranqueses.cat

..................................................................................

15 dimecres
Xerrada-debat "L'ús dels conceptes sa, natural 
i ecològic"
17.30 h Recepció, presentació i benvinguda
18.15 h Taula rodona
Sala d'actes de la Biblioteca Mpal. de Corró d'Avall
Inscripció gratuïta confirmant assistència al 
935 4 546 776 o a ucc@consumidors.org
Org. Unió de Consumidors de Catalunya
..................................................................................

16 dijous
Espai Zero. Taller de Cuina 
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia
Més info i inscripcions al 938 404 624/670 433 346 
o  pij.franqueses@lesfranqueses.cat

17 divendres
Espai Zero. Tarda de Pop Corn, temàtica Nadal 
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més info i inscripcions al 938 404 624/670 433 346 
o  pij.franqueses@lesfranqueses.cat

..................................................................................

18 dissabte
Xerrada-Taller ‘’Wabi-sabi. La bellesa de la 
imperfecció’’
Amb Pilar Polo Polo i l’Associació Mirall- 
Feminisme d’Acció Social 
11.30 a 12.30 h Can Ribas
Inscrip. al 938 466 618 o al siad@lesfranqueses.cat
Org. SIAD i Associació Mirall Feminisme 

..................................................................................

19 diumenge
Circulació de trens tripulats
11 a 13 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Donació 1,5€/ viatge o 4 viatges per 5€
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Gran Espectacle de Nadal: ‘’Història d’una 
cupletista’’ amb Lloll Bertran
17 h Teatre Auditori de Bellavista
Per a majors de 65 anys.Org. Gent Gran 
..................................................................................

21 dimarts
Espai Zero. Com fer un regal amb poc pressupost?  
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més info i inscripcions al 938 404 624/670 433 346 
o  pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Xerrada ‘’La regla mola (si saps com funciona)
Amb Anna Salvia Ribera 
18 a 20 h Espai Can Prat
Inscrip. al 938 466 618 o al siad@lesfranqueses.cat
Org. SIAD 

Ple municipal
19 h Can Ribas- Centre de recursos agraris
..................................................................................

24 divendres
Espai Zero. Punt de trobada 
10.30 a 12.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més info i inscripcions al 938 404 624/670 433 346 
o  pij.franqueses@lesfranqueses.cat

TOTES LES ACTIVITATS D'AQUESTA 
AGENDA ESTAN SUBJECTES A LES 
MESURES SANITÀRIES VIGENTS EN 

EL MOMENT DE CELEBRACIÓ I PODEN 
PATIR ALTERACIONS I/O CANVIS

[ agenda ]
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"Desembre ben fred, 
bon any i bon esplet"

30 dijous
Espai Zero. Jocs de taula
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més info i inscripcions al 938 404 624/670 433 346 
o  pij.franqueses@lesfranqueses.cat

ACTIVITATS I 
CURSOS
CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Quins tràmits puc fer amb el certificat digital?
L’1 i 2 de desembre, de 9.30 a 12.30 h

Com guanyar diners: Models de negoci a Internet
El 13 de desembre, de 9.30 a 13.30 h 

Inscrip. a Can Ribas-Centre de Recursos Agraris, 
de dl a dv de 8.30 a 14 h o al 938 443 040 o al 
dinamitzacio@lesfranqueses.cat

CURSOS DE SARDANES

Ensenyar a ballar a principiants absoluts, 
pràctica i aprendre a comptar i repartir
Dies 3, 10 i 17 de desembre
17.15 a 18.30 h Centre Cultural de Bellavista

Pràctica
Dies 7, 14 i 21 de desembre
17 a 18.15 h Casal de la Gent Gran de Corró d’Avall

Inscripcions al sardanistesfranquesins@gmail.
com o WhatsApp al 616 73 35 83 
Org. Sardanistes franquesins

ACTIVITATS DE "LA CÍVICA"

Sortida de natura a les ermites de Sant Romà i 
de Santa Bàrbara de Sant Feliu de Buixalleu
Dia 12 de desembre
Sortida a les 8.30 h de la pl. de Can Ganduxer

Coral Xeremella
Tots els dijous de 21.20 a 23.30 h a la nau de Can 
Ganduxer
Activitat de cant coral adreçada a adults amb 
ganes de cantar, de compartir i d'establir 
lligams amb el poble amb la música com a mitjà 
d'expansió.

Ioga per a totes les edats
Els dilluns de 16 a 17 h i els dimarts de 20 a 21 h 
a la nau de Can Ganduxer
El ioga és la tècnica que t'ajuda a estar en 
forma, a tenir un cos més flexible, a corregir 
les postures i a ser més conscient dels teus 
moviments. Combinat amb exercicis de 
respiració, t'ajudarà a estar més tranquil i a 
dormir millor

Classes de Pilates
Cada dimarts de 18.30 a 19.30 h i dijous de 18 a 
19 h i de 19 a 20 h a la nau de Can Ganduxer
El Pilates ens ajuda a enfortir el nostre cos 
mitjançant l'exercici i se centra en la postura dels 
nostres músculs per mantenir l'equilibri.

Les inscripcions a les activitats de "la Cívica" 
s'han de fer a info@lacivica.com

IX FESTA DE LA INFÀNCIA
2, 11, 20 DE DESEMBRE
Dj. 2 de desembre
Taller de baldufes
17 h Biblioteca de l’Escola Bellavista-Joan 
Camps Construeix, pinta i decora la teva baldufa. 
Demostra la teva habilitat fent-la rodar pels 
diferents circuits que trobaràs en el taller
Org. Escola i AMPA Bellavista Joan Camps i Giró 
amb el suport de l’Àrea d’Infància i Joventut

Ds. 11 de desembre
Diada de la IX Festa de la Infància 
De 10.30 a 13 h i de 16 a 18 h Plaça Major de Bellavista
Matí
Gaudiu en família de tallers, xocolatada, jocs, 
carpa de contes, música ... i molt més.
Tarda
Actuacions de Cultura Tradicional i Popular com 
Sardanes, Diables Encendraires, Gegants de les 
Franqueses, entre altres finalitzaran la Diada de 
la IX Festa de la Infància amb un concert realitzat 
per l’Escola Municipal de Música

Dl. 20 de desembre
Cloenda IX Festa de la Infància
18 h Teatre Auditori de Bellavista 
Representació de "Les Franqueses del Vallès 
municipi de pobles" amb els alumnes de l'Escola 
Joan Sanpera
18. 30 h Plaça del Centre Cultural de Bellavista
Jocs 

Més informació al 938 405 780 o a  
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat  

CASALS INFANTILS MUNICIPALS

4 dissabte 
Excursió a la Fira dels Torrons de Llinars del 
Vallés
9 a 17 h Fira dels Torrons 
Inscripció prèvia i places limitades
Preu: 5€ inscrit / 7€ no inscrit
Es quedarà a les 9h al Centre Cultural de 
Bellavista i la recollida serà a les 17h al mateix 
Centre Cultural
18 dissabte
Excursió al Palau de gel del FCB. 
9 a 17 h Palau de Gel Blaugrana
Inscripció prèvia i places limitades
Preu: 13€ inscrit / 15€ no inscrit

Infantil Municipal de Bellavista al 938 466 506 o al 
casalsinfantils@lesfranqueses.cat

CENTRE MUNCIPAL DE JOVES

Curs escolar (setembre – juny)
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 20.30h. Tallers, 
jocs, sortides, festes populars, etc.
Centre Cultural de Bellavista (938 405 781) i Nau 
del Centre Cultural Can Ganduxer (938 404 967) 
Més informació al centrejoves@lesfranqueses.cat

Es quedarà a les 9h al Centre Cultural de 
Bellavista i s’arribarà a les 17 h al mateix Centre 
Cultural

Casal de Nadal 
Del 23 de desembre al 7 de gener 
Casal de vacances, activitats lúdiques, tallers, 
jocs, excursions...
Preu: 65 euros per infant i 55 euros per al segon o 
més germans. 
Informació: 938 405 781 
Inscripcions: del 29 al 17 de desembre per 
als empadronats al municipi i del 13 al 17 de 
desembre per a no empadronats. Es poden 
formalitzar dl, de 10 a 13 h i de 16 a 18.30 h, dc i 
dv, de 16 a 18.30 h al Centre
Cultural de Bellavista i dm, de 16 a 18.30 h, dj de 
10 a 13 h i de 16 a 18.30 h i dv, de 16 a 18.30 h al 
Centre Cultural Can Ganduxer

Casals Infantils Municipals
Curs escolar (setembre – juny)
16.30 a 18.30 h Casal Infantil Municipal a 
Bellavista (Centre Cultural de Bellavista) i a 
Corró d’Avall (Centre Cultural Can Ganduxer)
Servei educatiu en el lleure adreçat a infants de 
3 a 11 anys. Servei opcional de recollida a les 
escoles.
Inscripcions i informació al 938 405 781, al Casal 

PÀGINES 14 
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[ grups polítics ]

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

Aquest mes de novembre, a Llerona hem celebrat la 10a Festa de la Mongeta de Ganxet. L’organització s’ha portat a terme per 
part de les tècniques de l’Ajuntament, que val a dir que han fet una gran feina, però cal destacar, que sense el voluntariat que 
hi ha participat ( quasi 100 persones entre Festes Laurona, els geganters, els sardanistes, els amics de la Furgo Ganxet i els 
pagesos) mai hauria pogut sortir tant bé.
I diem això, perquè pensem que cal destacar la gran feina que fan totes les entitats del nostre municipi. Gràcies a l’entusiasme 
que hi posen, al temps que hi dediquen, a les ganes de fer poble i de no perdre tradicions tenim festes majors plenes d’activitats 
i amb molta participació; caminades que ens porten a conèixer indrets del municipi i competicions internacionals que situen 
les Franqueses al mapa; gent que en plena pandèmia fa mascaretes solidàriament; activitats per a la canalla; casals d’estiu; 
calçotades: festes rocieres; dinars per la nostre gent gran i, moltes coses més.
Mai un no! Sempre disposició total. I, per tant, és un bon moment per donar les gràcies a totes i cada una de les entitats que 
tenim al municipi, que treballen altruistament pels nostres pobles i per la nostre gent. Que tot el que fan és sempre amb ganes 
i amb un somriure. Que treballen incansablement i que no defelleixen tot i les queixes que a vegades injustament els hi fan. I 
gràcies a totes aquelles persones que, tot i no estar directament vinculades amb les entitats, sempre estan a punt per donar un 
cop de mà. A tot aquesta voluntariat, MOLTES GRÀCIES!. Vosaltres sou els/les que feu les Franqueses gran.

El millor per a les Franqueses? El govern de pacte entre  Junts x Cat i psc  va aprovar en solitari,  amb els vots en contra de tota 
l’oposició, un increment del 2,9% per a les taxes i impostos municipals al 2022. No es va aprovar pel rebut de l’aigua perquè, 
com acostuma a passar, la seva prepotència o la seva ineficiència, els va fer incomplir les normes bàsiques del joc democràtic 
envers l’oposició i van haver de deixar el punt  aparcat fins al ple de novembre. El govern va intentar defensar aquest increment  
del 2,9% dient que amb prou feines cobrirà l’increment de les despeses dels treballadors i polítics amb sou de l’ajuntament  i 
la puja dels rebuts de la llum. No van dir, però, que poques de les famílies de les Franqueses tindran un increment d’ingressos 
del 2,9%.  No van dir tampoc que no és el cas de l’ajuntament ja que els diners que rep de l’estat s’incrementaran entre un 
9 i un 13%, i això  representarà una quantitat addicional d’entre 400.000 i 600.000 euros. De debò cal carregar un altre cop 
a la part més débil la seva inacabable necessitat de finançament? Així milloren el nostre benestar? Per altra banda, els dos 
partits del govern menteixen quan diuen que malgrat les seves diferències els uneix tot allò referent al municipi. M’explicaré: 
portem mesos sense haver estat capaços de triar un jutje o jutjesa de Pau per a les Franqueses, malgrat  tenir més d’una 
dotzena d’aspirants. Per què? Perquè els dos partits del govern s’entesten a que el guanyador (un home en tots dos casos) els 
sigui proper. El seu gran amor per a les Franqueses va per darrera de la seva encara més gran voluntat de situar persones 
de confiança a qualsevol nivell de decisió del municipi, des d’associacions fins al jutjat de Pau. I acabaré com he començat. 
Realment, aquest govern  vol el millor per a les Franqueses? 

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

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

La tranquil·litat, l’harmonia i la sensació de pau han d’estar presents en els cinc pobles de Les Franqueses, però ens arriben 
queixes de veïns i veïnes que no se senten segurs.
Des del govern municipal, els i les socialistes, continuarem reforçant la plantilla de la Policia Local per garantir la seva 
presència als cinc pobles del nostre municipi així com la policia de proximitat, que és la que està a peu de carrer, caminant al 
costat dels veïns i veïnes.
En els mesos vinents instal·larem càmeres de videovigilància urbana a Bellavista i Corró d’Avall que ens permetran tenir més 
informació i actuar amb més rapidesa, però la localització i estudi dels ”punts negres” també ha de ser una prioritat. És per això 
que ja hem començat a treballar a la plaça Malagarba, per replantejar-la urbanísticament i millorar la seguretat en aquesta 
zona. Hem fet una poda als arbres per tal de guanyar il·luminació sense haver de talar-los i en els pròxims mesos la plaça 
romandrà tancada, però l’accés a l’ascensor i a les escales mitjançant l’aparcament de l’estació de tren restaran oberts. 
El PSC de les Franqueses ara i sempre restarà al servei de les necessitats dels veïns i veïnes, el nostre despatx està al carrer 
on ens podreu trobar sempre a la vostra disposició.



27

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

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

El día 6 de diciembre celebramos el día de la Constitución Española, norma suprema del ordenamiento jurídico español. 
Este día conmemoramos el referéndum de 1978 por el que el pueblo español aprobó la actual Constitución. Con su aprobación 
se puso fin a 40 años de dictadura y comenzó un período de paz, concordia y democracia con una monarquía parlamentaria 
como forma de gobierno. 
El sufragio universal, la división de poderes y un estado social y democrático de derecho rompió con el anterior régimen 
dictatorial.
La Constitución Española se fundamenta en la unidad de la nación, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Una inmensa mayoría, el 88% de los españoles votó sí en el referéndum, culminando así un ejemplar proceso de transición 
entre los dos regímenes; una transición pacífica pactada y una rápida consolidación democrática; sustituyendo a un Estado muy 
centralista por otro considerablemente descentralizado.
Por todo ello, este 6 de diciembre es un gran día para recordar y sentirnos orgullosos de la generación que fue capaz de superar 
sus diferencias, restaurar la democracia y unirse en un proyecto común.

Pensar globalment, actuar localment
Malgrat l’evidència científica que el canvi climàtic ocasionat per l’ús de les energies fòssils és una realitat i que cal prendre 
mesures per frenar l’augment de la temperatura del planeta, sembla que els acords de la cimera de Glasgow no són suficients 
per evitar que l’augment arribi a 1,5 graus. A hores d’ara el món continua a les portes d’una catàstrofe climàtica, afirmava el 
secretari general de l'ONU, Antonio Guterres. Ja fa alguns anys que hem començat a patir els efectes del canvi en forma de 
llargues sequeres i fenòmens meteorològics extrems, que tenen greus conseqüències econòmiques i socials. Aquests efectes 
aniran a més, si no actuem urgentment des de tots els àmbits. Facin el que facin els grans estats, amb decisions que van de dalt 
a baix i que en aquest itinerari ens fan perdre un temps preciós, els municipis poden fer molta feina. Incentivar l’autoconsum 
i fomentar l’estalvi energètic és una acció que tenen a l’abast; impulsar comunitats energètiques, també, com ho demostren 
diverses experiències arreu del país. Les comunitats energètiques són entitats jurídiques de funcionament democràtic, 
controlades pels seus membres (persones físiques, empreses i/o autoritats locals) i que tenen com a objectius prioritaris 
obtenir beneficis socials i ambientals. La creació d’una oficina municipal de l’energia seria una bona eina per planificar i dur a 
terme totes aquestes accions. Què esperem?

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.




