novembre 2021

núm. 174

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

12-13 Torna la Festa de la Mongeta del Ganxet

7 Els CAP recuperaran
totalment l'activitat
durant la tardor

8-9 25N: tanquem les
portes a les violències
masclistes

11 Crida per entrevistar
testimonis d'entre els
anys 1936 i 1975

novembre 2021

núm. 174

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
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

A

quests dos últims anys no
han estat fàcils, ens hem
enfrontat a situacions que no
havíem conegut mai abans.
Aquesta pandèmia mundial ha tingut
conseqüències molt dures tant per
la pèrdua de moltes persones com
pels efectes emocionals que han
generat les restriccions i, per tant, els
hàbits socials que se n’han derivat.
Inevitablement la pèrdua de contacte
físic, de proximitat i de relació ens
han marcat. Destaco els efectes
emocionals perquè no sempre tenim
en compte aquest vessant menys
visible, més difícil de percebre. I és
en aquest sentit que vull valorar molt
positivament que el Centre d’Atenció Primària de Corró d’Avall disposi d’un psicòleg
comunitari a partir d’aquest novembre. Des del Departament de Salut ens ho han
comunicat aquest mes d’octubre en una trobada en què hem aprofitat per entregar
les gairebé 700 signatures que ha recollit un grup de veïns i veïnes per recuperar el
servei de pediatria i medicina familiar. En aquesta trobada des del Departament de
Salut també s’han compromès a recuperar tots els serveis al llarg d’aquesta tardor
i, a més, si no és suficient, estudiaran una possible ampliació. Per tant, poc a poc,
recuperem la presencialitat i l’atenció als nostres centres de salut. Els responsables
municipals també prenem el compromís de vetllar perquè aquest edifici que s’ha
construit en un espai reconvertit esdevingui un punt de referència com a centre
de salut. Creiem que té tots els elements per ser-ho i les administracions hem de
treballar per aconseguir-ho. Aquest és el meu compromís, creieu-me.
A rriba el mes de novembre i tenim dates importants al calendari, ho podreu llegir
en aquest butlletí. Per una banda, el 25N, el Dia internacional per a l'eliminació
de la violència envers les dones. Nosaltres commemorarem aquest data amb
una programació que ens ajudarà a reforçar la nostra lluita contra aquesta xacra
social. Les Franqueses és un municipi feminista i des de l’Ajuntament avancem
en polítiques de conscienciació que ens portin cap a una igualtat real, cap a un
camí on no hi hagi cabuda per la discriminació per motius de gènere. Per això, a
les Franqueses tanquem les portes a les violències masclistes. Diem PROU! Us
convidem a participar en la programació que podreu conèixer al llarg d’aquest
butlletí.
I l’últim cap de setmana de novembre també és el moment de la Festa de la Mongeta

del Ganxet. Aquest any sí, la podem tornar a celebrar presencialment a Llerona. I
és que la mongeta del ganxet és l’or blanc de les Franqueses, mai em cansaré de
dir-ho, i l’hem de posar en valor. Aquesta festa ens servirà, una vegada més, per
potenciar aquest llegum tan especial i alhora donar a conèixer el nostre municipi
com un dels seus principals productors. Recordem que vivim en un municipi amb
més d’un 85% de terreny agrícola i forestal i cal que donem suport, que siguem
al costat de la nostra pagesia. Així que us esperem el 28 de novembre a Llerona
perquè no us deixarem de sorprendre.
Aquest mes de novembre doncs hem preparat programacions especials recuperant

la presencialitat, tornant als nostres carrers. Gaudiu d’aquests actes, amb seny,
però gaudiu i, tornem, poc a poc, a tot allò que van perdre fa gairebé dos anys. I és
que avançar vol dir sempre anar endavant.

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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[ actualitat ]
Les Franqueses renova l'adhesió al
Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia

Paral·lelament, s'inicien accions per controlar la qualitat de l'aire al
municipi
Un captador de partícules recull mostres durant dos mesos
per determinar la qualitat de l’aire a les Franqueses

E

l ple municipal va aprovar que les Franqueses
mantingui la seva adhesió al Pacte d'Alcaldies pel
Clima i l'Energia, una iniciativa a nivell europeu,
basada en els acords pel clima de París, i que
compromet a tots aquells municipis que els subscriguin
a treballar per aconseguir la neutralitat climàtica tot i
garantint la justícia i la inclusió social.
Què és la neutralitat climàtica?
Tots els municipis adherits a aquest pacte estan
compromesos a dur a terme accions, al ritme que dicta la
ciència, per mantenir l'augment de la temperatura global
per sota d'1,5º. Des dels ajuntaments s'ha de garantir que
aquesta transició sigui justa, inclusiva i respectuosa tant
amb la ciutadania com amb els recursos disponibles.
La data per arribar a aquesta neutralitat climàtica és
el 2050. L'objectiu és arribar a aquest moment amb
ciutats i pobles descarbonitzats amb accés a una energia
assequible, segura i sostenible. Per tal d'assolir aquesta
fita, els municipis signants es comprometen a treballar
per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle,
per augmentar la preparació entre la població per als
impactes adversos del canvi climàtic i per avançar en
la lluita contra la pobresa energètica per tal de garantir
una transició justa.
A banda de les accions concretes de cada municipi,
a nivell global i de manera coordinada, les alcaldies
subscrites al pacte es comprometen a treballar a curt
i mig termini per aconseguir la neutralitat climàtica
el 2050. A fer-ho implicant-hi tota la ciutadania, les
empreses i l'administració. També a actuar de manera
immediata i coordinada per accelerar la transició sense
deixar ningú enrere i a fer xarxa amb la resta d'alcaldies
i líders d'arreu, promovent el pacte Global Covenant of
Mayors.
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Una de les accions emmarcades dins d'aquesta
sensibilitat vers la neutralitat climàtica és l'aplicació
de mesures puntuals o periòdiques per diagnosticar
la qualitat ambiental dels municipis. En aquest sentit,
l'Ajuntament de les Franqueses ha instal·lat un captador
de partícules d'aire al pati oest de l'edifici. Aquesta
actuació s'ha realitzat en col·laboració amb la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la
Generalitat de Catalunya.
Aquest aparell recull mostres de material en suspensió
durant dos mesos que ser viran per determinar la qualitat
de l'aire del municipi i, sobretot de les zones més
properes al polígon industrial del Pla de Llerona.
Les mostres recollides ser veixen per avaluar els nivells
de partícules PM10 a l'aire. Els filtres d'aquest aparell
capten les partícules suspeses a l'aire de fins a 10 µm
de diàmetre. Les PM10 estan formades principalment
per compostos inorgànics com els silicats, aluminats
i metalls pesants, així com material orgànic associat a
partícules de carboni (sutge). Les partícules poden ser
de pols, cendra, sutge, partícules metàl·liques, ciment o
pol·len.
Durant aquests dos mesos, s'estan analitzant les
partícules recollides als filtres del captador. Finalitzada
la campanya i en funció dels resultats obtinguts
s'adoptaran les mesures necessàries, si s'escau.
Paral·lelament, també s'està treballant amb la Direcció
General per tal de disposar temporalment d'una unitat
mòbil que faci mesuraments en altres punts de les
Franqueses.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Comencen les audiències públiques per
acostar l’administració a la ciutadania
Les sessions es faran per pobles i les convocatòries seran
aleatòries entre persones majors de 16 anys

A

l llarg de 2020, l’Ajuntament de les Franqueses
ha estat treballant conjuntament amb la Diputació
de Barcelona amb l’objectiu de definir un model
d’audiències públiques, una eina de participació
recollida al Pla Director de Participació Ciutadana. El mes de
desembre es va dur a terme una prova pilot per tal de definir
el projecte i la metodologia d’aquestes sessions participatives
que tenen com a objectiu impulsar espais de trobada on
veïns i veïnes del municipi es puguin reunir amb l’alcalde per
transmetre inquietuds, preocupacions, dubtes i/o propostes
en relació a les Franqueses. Aquest procés previ ha servit per
definir el funcionament de les audiències públiques que es
faran a partir d’ara.
Durant el curs 2021-2022 es duran a terme sessions
d’audiència pública als diferents pobles del municipi amb la
presència de l’alcalde, Francesc Colomé, i de la regidora de

Participació Ciutadana, Montse Vila. Per tal d’arribar a veïns i
veïnes que no participen habitualment en aquest tipus d’actes,
les convocatòries es faran de manera aleatòria a través del
padró convidant a participar a una quinzena de persones
majors de 16 anys.
Amb aquests espais d’intercanvi i diàleg es pretén donar
una resposta conjunta a les inquietuds que es plantegin. Si
no és possible fer-ho durant la mateixa sessió, es recolliran
les qüestions plantejades i es traslladaran a les àrees
corresponents per oferir respostes més acurades. A més, el
web municipal www.lesfranqueses.cat disposarà d’un espai
habilitat on es penjaran tots els extractes de les audiències
públiques.
La primera d’aquestes sessions es durà a terme en format
presencial el proper 3 de novembre a Llerona.
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[ actualitat ]
L'Ordenança Municipal sobre Vehicles de
Mobilitat Personal arriba als instituts
La Policia Local inclou xerrades sobre la nova normativa en vigor
des de principis d'octubre

Xerrades a l'Institut el Til·ler (fotografies cedides per l'Institut el Til·ler)

L

es Franqueses aplica, des de principis
d'octubre, la nova ordenança sobre l'ús
dels Vehicles de Mobilitat Personal.
Aquesta normativa, aprovada inicialment
al ple municipal del mes de juny, defineix en
quins casos, per on i de quina manera es pot
circular en patinet, segway o vehicles similars.
A més a més d'incloure les directrius de la
Direcció General de Trànsit sobre el tema,
també defineix altres aspectes. Entre aquests,
hi ha l'edat a partir de la qual es pot circular
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pel municipi en VMP. A les Franqueses s'hi
pot circular a partir dels 15 anys, per això, la
Policia Local ha realitzat diverses sessions
als instituts dirigides a l'alumnat a partir
d'aquesta edat. També inclourà informació
sobre l'ordenança en les sessions sobre
educació vial que periòdicament imparteixen
als centres educatius del municipi.
Si voleu més informació podeu escanejar el
codi QR que trobareu en aquesta informació.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Salut es compromet a recuperar totalment
l’activitat als CAP aquesta tardor
A partir d’aquest novembre el CAP de Corró d’Avall disposarà d’un
psicòleg comunitari per vetllar per la salut emocional

L

’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, la
regidora de Sanitat i Salut Pública, Marina Ginestí, i
diversos regidors i regidores de l'equip de govern han
visitat a finals d’octubre el Centre d’Atenció Primària de
Corró d’Avall acompanyats de la Secretària d’Atenció Sanitària
i Participació del Departament de Salut, Meritxell Budó, la
gerent de l’Àmbit Metropolità Nord de la Regió Sanitària de
CatSalut, Anna Aran, i responsables del centre.

Al llarg de la trobada tant els responsables municipals com
les representants de Salut han posat en valor les instal·lacions
d’aquest centre ubicat a l’Espai de Can Prat i que va entrar
en funcionament durant la pandèmia. L’alcalde i la regidora
de Sanitat i Salut Pública també han volgut traslladar a la
Secretària d’Atenció Sanitària i Participació del Departament
de Salut les gairebé 700 signatures que han recollit un grup
de veïns i veïnes de les Franqueses per demanar la restitució
del servei de pediatria i medicina general al Centre d’Atenció
Primària de Corró d’Avall.

al llarg d’aquesta tardor. “Ara estem en un moment en què
cal recuperar l’accessibilitat al sistema de salut”, ha dit Budó
fent referència a les visites presencials i als serveis dels
centres. Budó també ha anunciat que el Departament de Salut
ha contractat 150 psicòlegs a tots Catalunya i que aquest
novembre el CAP de Corró d’Avall comptarà amb un psicòleg
comunitari. D’aquesta manera, ha explicat Budó, es pretén
donar suport a l’àmbit de la salut mental sobretot després de
les conseqüències emocionals que s’han detectat durant la
pandèmia.
Per la seva banda, l’alcalde de les Franqueses, Francesc
Colomé, ha valorat positivament la trobada amb el
Departament de Salut. “Encara no tenim un calendari fixat,
però, poc a poc, anirem recuperant serveis i s’estudiarà la
seva ampliació”, ha dit Colomé.

Després de la visita, responsables de les dues administracions
i del mateix CAP s’han reunit a l’Ajuntament de les
Franqueses per tractar les demandes que exposen els veïns
i veïnes del municipi respecte als serveis que s’estan oferint
en aquests moments. Després de la reunió, la Secretària
d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut,
Meritxell Budó, ha anunciat que hi ha el compromís de
recuperar totalment l’activitat als centres d’atenció primària
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[ actualitat ]
Les Franqueses tanca les portes a les
violències masclistes
Per erradicar-les i arribar a la igualtat és imprescindible la
conscienciació de tots i totes

T

anquem les portes a les violències masclistes és
el lema del 25N a les Franqueses. L’Ajuntament
manifesta, una vegada més, el seu rebuig a la violència
masclista i la ferma voluntat de treballar per erradicarla desplegant polítiques públiques feministes.

Els darrers mesos han estat absolutament durs per a les
dones i infants que viuen en situacions de violència. En aquest
sentit, el missatge és contundent, Violència Zero, d'aquesta
manera tanquem les portes a aquesta xacra que es troba a
tots els àmbits de la nostra societat.
Concurs de microrelats contra la violència masclista
Stop Violència
Del 5 a 19 de novembre
Activitat organitzada amb la col·laboració de l’Associació
Mirall. Feminisme d’Acció Social, per a majors de 16
anys destinada a fomentar la creació literària, la lectura
i la cultura feminista. Els microrelats han de tenir una
extensió màxima de 1200 caràcters, sense comptar
el títol, i es podran presentar en català i/o castellà. Els
treballs s’han de presentar sota un pseudònim per
garantir la neutralitat al correu associació.mirall@gmail.
com. Més informació al web municipal.
Els premis s’entregaran el 24 de novembre, a les 18
h, a l’Espai Can Prat. L’Activitat estarà amenitzada per
la cantautora franquesina, Anna Yshni. Les persones
autores dels tres microrelats guanyadors rebran un lot de
llibres feministes valorat segons premi.
Un pensament per eliminar la violència masclista
24 de novembre, de 9.30 a 12.30 h, al Mercat de
Bellavista
27 de novembre, de 10.30 a 13.30 h, al Mercat de Corró
d’Avall
Activitat participativa al carrer de sensibilització i reflexió
col·lectiva. Es convidarà a les persones a apuntar una
frase o pensament per l’eliminació de la violència
masclista, a canvi de la planta del pensament que floreix
al novembre amb una flor de color lila. Les frases es
plasmaran en fulls de colors que s’enganxaran a llaçades
liles les quals s’exposaran a la cafeteria de l’Espai Can
Prat, del 28 de novembre al 12 de desembre.
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Acte institucional
25 de novembre, a les 13 h, a la plaça de l’Ajuntament
Lectura dels relats guanyadors del concurs Stop Violència
i actuacions de l’Institut El Til·ler i l’Escola Municipal de
Música.
Taller d’autodefensa personal
28 de novembre, de 10 a 12 h, a la sala polivalent de
l’Espai Can Prat
Taller a càrrec de l’entrenadora nacional de karate i
instructora de defensa personal Raquel Garcia Galindo.
L’activitat està destinada a dones a partir de 15 anys
amb l’objectiu d’aprendre a defensar-se en situacions
d’assetjament masclista i conèixer les tècniques de
prevenció d’una manera pràctica i fàcil.

Recital Alcem les veus contra les violències masclistes
28 de novembre, a les 18 h, al Teatre Auditori de
Bellavista
Recital organitzat amb la col·laboració de l’Associació
Intercanvis Socials i Culturals, SOS Dona, Cor Camins i
Cor Plèiade, on la música i la poesia es presenten com a
eines de transformació social per combatre els prejudicis
i estereotips que sustenten els masclismes.

Coincidint amb la commemoració del 25N, al ple municipal
es farà la lectura de manifest i un minut de silenci.
Paral·lelament, es realitzaran dues activitats als instituts:
la 4a edició dels Tallers dels Mites de l'Amor Romàntic a
càrrec de l'Associació Mirall. Feminisme d'Acció Social i
de la psicòloga M. José Ribadesella; i el Cinefòrm per a la
Igualtat sobre l'ús de les xarxes socials, els seus riscos i
les implicacions legals de tot allò que s'hi publica. Durant
aquesta activitat es projectarà el curtmetratge Share
amb la dinamització de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Granollers.

[ actualitat ]
Les EBM mantenen oberta la inscripció
Les tres escoles bressol municipals ofereixen servei de 7 a 19 h

L

es famílies amb infants entre 4 mesos i 3 anys disposen
a les Franqueses de tres escoles bressol municipals per
a iniciar l'escolarització a la primera etapa d'Educació
Infantil. El Gegant del Pi a Bellavista i Cavall Fort i les
3 Bessones a Corró d'Avall continuen amb les matriculacions
obertes durant tot el curs i donen la possibilitat de visitarles per rebre informació sobre els projectes educatius i els
recursos dels quals disposen. Els tres centres ofereixen
horari d'escolarització entre les 7 i les 19 h amb diverses
modalitats de jornada (intensiva, sencera o tarda), també
disposen de servei de menjador amb cuina pròpia i realitzen
tot tipus d'activitats dins i fora de l'escola com excursions
i sortides, colònies, piscina, anglès, massatges per a
nadons o la celebració de les festes tradicionals i populars.
Tot emmarcat en un projecte que permeti l'adquisició
d'habilitats i d'aprenentatges en un entorn educatiu i lúdic
amb l'acompanyament de mestres especialitzats i en unes
instal·lacions dissenyades per atendre i estimular els
infants. Les escoles bressol municipals treballen amb una

Les 3 Bessones
c. Sant Joaquim, 85 / 938 498 483
escolabressol.3bessones@
lesfranqueses.cat

metodologia pedagògica on la manipulació i l'experimentació
són claus i amb una atenció personalitzada i orientada a la
diversitat.
Si les voleu conéixer, us podeu posar en contacte directament
amb les escoles bressol municipals.

Cavall Fort
c. Miquel Martí i Pol, 6-8 /938 463 494
escolabressol.cavallfort@
lesfranqueses.cat

El Gegant del Pi
c. Provença, 20 / 937 320 300
escolabressol.elgegantdelpi@
lesfranqueses.cat

El mercat setmanal de Bellavista recupera totes les parades

E

l mercat setmanal de Bellavista ha recuperat, durant el mes
d'octubre, la composició original. Des de la recuperació
del mercat i a causa de les mesures contra la Covid-19 les
parades s'han instal·lat alternativament cada 15 dies, ocupant
només la meitat de les places i situades de manera linial. Des
del 6 d'octubre, s'ha recuperat la doble línia amb parades
enfrontades i les 41 parades ocupant el carrer d'Aragó.
Les mesures de seguretat sanitària com l'ús de gel
hidroalcohòlic, mascareta i distàncies continuen vigents. Durant
els primers dies de mercat amb totes les parades, també s'ha
comptat amb la presència d'agents cívics per recordar les
normes de seguretat i assegurar-ne el compliment.
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Crida per entrevistar testimonis dels
anys compresos entre 1936 i 1975

Es reprenen les gravacions per enregistrar la memòria de la gent gran
del municipi

Bar Oriente de Corró d'Avall. 1945 (data atribuïda). Autor desconegut. AMFV

D

esprés de la producció dels documentals Venien cada
dia. Memòria de la Guerra Civil a les Franqueses del
Vallès i Un patrimoni de la història. El camp d’aviació
de Rosanes durant la Guerra Civil, l’Ajuntament de
les Franqueses reprèn l’enregistrament d’entrevistes per
recollir la memòria oral de la gent gran del municipi. En
aquesta ocasió, la crida va dirigida a persones que hagin estat
testimonis dels anys compresos entre 1936 i 1975, des de
l’inici de la Guerra Civil fins a la mort del dictador Francisco
Franco.
En aquest sentit l’Ajuntament també fa una crida per localitzar
persones de les Franqueses que haguessin estat internades
a camps de concentració de l’Estat francès com Argelers o
Rivesaltes. Als arxius d’aquests camps només inclouen els
noms i cognoms de les persones internades sense especificar
el seu lloc de procedència. Aquest fet dificulta que es puguin
localitzar persones d’un municipi concret. És per aquest
motiu que també es fa una crida als familiars de persones que
hagin pogut estar en algun camp de concentració fugint de la
Guerra Civil.

Tant les persones interessades a participar en el projecte de
recuperació de memòria oral com els familiars de persones
de les Franqueses internades en camps de concentració
poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament enviant un
correu electrònic a comunicacio@lesfranqueses.cat o trucar
al telèfon 662 179 820.

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

L’Ajuntament aprova una moció per un esport que garanteixi la
igualtat de gènere

H

ores d’ara hi ha disciplines
esportives, com ara la natació
artística, en què no s’admeten
competicions mixtes dins el programa
olímpic. Aquest és el cas del nedador
de les Franqueses Pau Ribes, que no
pot participar en els Jocs Olímpics
per ser un dels únics homes que es
dediquen a aquesta disciplina.
L’Ajuntament ha aprovat una moció per
garantir la igualtat de gènere també
dins l’àmbit esportiu i evitar que cap
estereotip pugui incidir en la seva
pràctica. Aquesta moció expressa
el rebuig cap a la discriminació que

pateixen les persones que no poden
practicar la seva disciplina esportiva en
competicions d’alt nivell. El text també
insta a la Secretaria General de l’Esport
i l’Activitat Física i al Consejo Superior
de Deportes perquè donin suport a
aquesta reivindicació i reconeixement
de drets. També demanen que la
Federació Catalana de Natació i la
Real Federació Española de Natación
reclamin i defensin aquests drets davant
la Federació Internacional de Natació
perquè ho traslladi al Comitè Olímpic
Internacional.
D’aquesta

manera

l’Ajuntament

de

les Franqueses fa un pas endavant en
polítiques d’igualtat també en l’àmbit
esportiu. En aquest sentit, el 9 de
novembre, a les 10 h, el Teatre Auditori
de Bellavista acollirà un col·loqui amb
el nadador artístitc Pau Ribes.
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[Festa de la Mongeta del ganxet]
Festa de la Mongeta
del Ganxet
28 de novembre de 2021

L

es Franqueses celebra
enguany la 10a edició
de la Festa de la
Mongeta del Ganxet.
Un aniversari que formalment
s'havia
de
commemorar
durant el 2020 però que la
Covid19 ha endarrerit un any,
fins aquest mes de novembre.

La Festa de la Mongeta
del Ganxet és una cita
obligada al municipi perquè
a les Franqueses convergeixen perfectament el futur i les
tradicions, i conviuen amb harmonia el progrés i la industria amb
l’agricultura i la natura.
El 28 de novembre, Llerona tornarà a esdevenir l’aparador de
productes de proximitat del sector agrari del municipi i un punt
de trobada dels representats de la producció, la restauració i
l’empresariat del sector.
Com cada any, durant tot el dia hi haurà activitats de tota mena
al voltant d’aquest llegum, des del tradicional concurs de cuina,
on qui ho vulgui podrà elaborar els plats més originals amb
mongetes del ganxet com a ingredient principal, fins a tallers per
a tota la família, així com la projecció del documental De la terra
al plat. La producció de l’or blanc a les Franqueses del Vallès.
El documental explica tot el procés d’aquest llegum a través
del testimoni de persones que es dediquen al seu cultiu. Al
llarg de gairebé mitja hora, aquest treball audiovisual mostra
les singularitats de la mongeta del ganxet, l’or blanc de les
Franqueses, des dels diferents pobles del municipi.
La cultura popular també hi serà present amb l’actuació dels
Gegants de les Franqueses i les sardanes que arribaran de la mà
dels Sardanistes Franquesins i de la Cobla Premià. En aquesta
edició també comptarem amb la cuinera Ada Parellada i l’actor i
presentador Quim Masferrer.
Enguany, per primera vegada, la imatge de la Festa de la
Mongeta del Ganxet sorgeix d’un concurs de cartells al què s’ha
pogut presentar tota la ciutadania amb un munt de creativitats
que han posat de manifest el talent de les persones participants i
la predilecció per aquest llegum.
Us animo a consultar la programació de la 10a Festa de la
Mongeta del Ganxet que trobareu en aquest butlletí i sobretot, us
convido a participar-hi i a gaudir-la!
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PROGRAMA DE LA 10a FESTA
DE LA MONGETA DEL GANXET
Diumenge, 28 de novembre de 2021
9.30 a 10.30 h Trobada de
representants de la producció,
la restauració i l’empresariat del
sector
11.00 h Presentació de la festa i
obertura de la Fira de Productes de
Proximitat i Mongetes del Ganxet
11.15 h Cercavila i ballada dels
Gegants de les Franqueses
11.15 h a 13.15 h Preparació dels
plats del 9è Concurs de Cuina de la
Mongeta del Ganxet.
11.45 a 12.30 h Taller de batuda,
garbellada i tria de mongetes per a
tota la família
12.15 a 13.15 h Taller de cuina per
a tota la família a càrrec de l'Ada
Parellada. Inscripcions a Casa de la
Mestra, a partir del 8 de novembre
(dv. de 13 a 0.30 h, ds. de 9 a 0.30 h i
dg. de 9 a 20.30 h).
12.30 h Ballada de sardanes
amb la Cobla Premià i taller de
sardanes per a tota la família a
càrrec de l’associació Sardanistes
Franquesins
14 h Dinar popular
Cal fer reserva i recollir els tiquets
a Casa de la Mestra, a partir del 8 de
novembre (dv. de 13 a 0.30 h, ds. de
9 a 0.30 h i dg. de 9 a 20.30 h). Preu.
5 euros
15.45 h Lliurament dels premis del
9è Concurs de Cuina de la Mongeta
del Ganxet
16.15 h Projecció del documental De
la terra al plat. La producció de l’or
blanc a les Franqueses del Vallès i
actuació de Quim Masferrer
18 h Fi de festa

El programa està subjecte a canvis
d’última hora

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

BASES DEL 10è CONCURS DE
CUINA DE LA MONGETA DEL
GANXET
1. La participació és oberta a tothom i la inscripció és
gratuïta.

Torna la Festa de la
Mongeta del Ganxet

Quim Masferrer, Fermí Puig i Ada
Parellada i participen en l'edició 2021

2. Cada concursant pot elaborar fins a un màxim de dos
plats.
3. L’organització donarà a cada concursant una quantitat
suficient de mongetes del ganxet cuites per a l’elaboració
dels plats.
4. Els plats s’hauran d’elaborar en les instal·lacions de la
carpa del Consell del Poble de Llerona
5. L’organització facilitarà fogonets a les persones
participants que en necessitin
6. Tots els estris i els ingredients necessaris per a
l’elaboració dels plats són a càrrec del/de la concursant.
7. Per tal que el jurat pugui valorar el plat, la quantitat ha
de ser suficient per a què el puguin tastar tres persones.
8. Se’n valorarà la qualitat, l’originalitat i també la
recuperació de receptes tradicionals.
9. El plat s’identificarà amb un cartell que us lliurarà
l’organització i on s’haurà de posar el nom del plat i els
ingredients principals.
10. Per a poder participar, cal presentar-se el 28 de
novembre, a les 11.15 h, a la carpa del Consell del Poble de
Llerona davant l’organització.
11. Les inscripcions s’hauran de formalitzar del 15 al 23
de novembre, de 9 a 14 h, al 938 616 360 o a agricultura.
territori@lesfranqueses.cat, indicant nom, cognom, data
de naixement i telèfon de contacte.
12. Premis:
Categoria juvenil, nascuts entre els anys 2000 i 2005:
· Primer premi. Lot de mongetes del ganxet i 100 euros
· Segon premi. Lot de mongetes del ganxet i 60 euros
Categoria adults, nascuts abans de l’any 2000:
· Primer premi. Lot de mongetes del ganxet i 100 euros
· Segon premi. Lot de mongetes del ganxet i 60 euros

Els premis es lliuraran el mateix diumenge 28 de
novembre. Tothom qui concursi rebrà un obsequi i un
diploma en reconeixement a la seva participació.

E

l 28 de novembre, Llerona torna a esdevenir un punt
de trobada on convergeixen la tradició, la cultura
i l’agricultura. La 10a Festa de la Mongeta del
Ganxet inclourà l’emblemàtic concurs de cuina i la
participació de la cuinera Ada Parellada, que impartirà un
taller gastronòmic per a tota la família.

L’edició d’enguany comptarà amb la presència del cuiner
Fermí Puig, un dels referents de la gastronomia catalana,
i de l’actor i presentador de Quim Masfarrer qui actuarà
al voltant de la projecció del documental De la terra
al plat. La producció de l’or blanc a les Franqueses del
Vallès , estrenat a principi d’aquest 2021.
La festa també oferirà diverses actuacions de cultura
popular i com a novetat, convidarà a la participació de la
ciutadania en forma de taller durant la batuda, garbellada
i tria de mongetes.
El municipi celebrarà aquest desè aniversari de la festa
amb un missatge clar perquè #lesfranquesesteganxo i així
ho demostrarà enguany, en una cita ineludible a Llerona
on es troba la major part de la producció d’aquest preuat
llegum, unes 40 hectàrees. Viu la festa!
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[ actualitat ]
Recepcions esportives
L'Ajuntament rep al CN les Franqueses, al CF Bellavista Milán, al
CN Granollers i a la UC les Franqueses
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Els 10 km de les Franqueses estrenen
versió infantil
La cursa solidària se celebrarà els dies 20 i 21 de novembre

A

4elkm celebra un any més la cursa solidària Els 10 km
de les Franqueses que enguany dedicarà la recaptació
a la lluita contra el càncer de ronyó. La novetat però,
és que aquesta 9a edició de la cursa també estrena
una 1a edició de la versió infantil, Els 10 km mini. El cap de
setmana del 20 i 21 de novembre se celebraran les dues
competicions.
Els 10 km mini
Dissabte 21 de novembre a les 17 h, des de la plaça de
l'Ajuntament, sortirà la mini. A aquesta cursa s'hi poden
inscriure infants i adolescents d'entre 3 i 14 anys amb una
donació solidària d'1 euro. Les inscripcions s'han de fer mitja
hora abans de la cursa al punt de sortida. Els circuïts estan
adaptats a les edats i les sortides es faran en intervals de 15
minuts.

17 h - 3 i 4 anys - 200m
17.15 h - 5 i 6 anys - 400m
17.30 h - 7 i 8 anys - 500m

17.45 h - 9 ,10 i 11 anys - 800m
18 h - 12, 13 i 14 anys - 1000m

Els 10 km de les Franqueses
Aquesta és la 9a edició i donarà la recaptació de les inscripcions
a la Fundació Privada Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau per la lluita contra el càncer de ronyó.
La sortida serà el diumenge 21 de novembre, a les 10 h, des del
Complex Esportiu Municipal de Corró d'Avall. Hi pot partipar
qualsevol corredor/a a partir de 16 anys en categories masculina
i femenima i M40 i M50. Les inscripcions es poden fer fins al 17
de novembre a www.els10delesfranqueses.cat, on també es
pot consultar els detalls de la cursa i del recorregut, o a www.
championchip.cat.
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[ actualitat ]
Inici dels tallers i de les sortides
culturals per a la gent gran
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[ espectacles ]
Música

Cicle d'Espectacles
Infantils i Familiars
Ds. 6 de novembre
18 h Teatre Auditori de
Bellavista
Durada: 90 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de
5 anys
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.
Direcció: Clara Solé - Interpretació: Carles Alarcón, A. Ars, M.
Codony, F. Enfedaque, L. Font i C. Giralt.

Ds. 13 de novembre
20 h Casal Cultural Corró d'Avall
Durada: 70 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros

IT'S NEVER TOO LATE FOR SEA SHANTIES. El Pony Pisador.
Concert organitzat per l’Escola Municipal de Música de les
Franqueses del Vallès
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. En aquest concert presentaran el nou espectacle
de Shea Shanties, cançons marineres tradicionals i ara de
moda gràcies a Tik Tok.
Percussió i veus: Adrià Vila - 5-string banjo i veus: Guillem
Codern - Flautes i veus: Martí Selga - Violí i veus: Miquel
Pérez - Guitarra i veus: Ramon Anglada

Dansa
Ds. 20 de novembre
20 h Teatre Auditori 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 Clown. 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.
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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[ agenda ]
1 dilluns
Túnel del terror interactiu “La venganza de
Tía Toña. La muerte no es lo peor que te puede
pasar”
18.30 a 0.00 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Venda d’entrades a milnotes.com
Org. U.S. Corró d'Amunt amb el suport de
l’Ajuntament
..................................................................................

2 dimarts

Espai Zero. Jocs de taula
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

3 dimecres

L’art de la il·lustració naturalista: Conversa amb
l’Aina Bestard
Xerrada conversa sobre l’ofici d’il·lustrador de
natura i el seu procés creatiu
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Activitat recomanada a joves a partir de 12 anys
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal de
Corró d’Avall al 935 661 550 o a
b.franqueses.c@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

4 dijous

Espai Zero. Dia del civerassetjament
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Visita d’autor: Manuel Vilas
Comentari de la novel·la “Alegría”
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitat adreçada a adults
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal de
Bellavista al 938 404 388 o a
b.franqueses@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

5 divendres

Espai Zero. PopCorn
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

6 dissabte

Repartiment de personatges del pessebre vivent
16 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Informació al 691 910 865
Org. Agrupació Santa Eulàlia
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Una altra estrena. Sus4.
Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 90 minuts. Preu: 5 i 4 € (preu reduït).
Recomanat a partir de 5 anys
Venda d’entrades a www.entrades.com
Túnel del terror interactiu “La venganza de
Tía Toña. La muerte no es lo peor que te puede
pasar”
19 a 0.30 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Venda d’entrades a milnotes.com
Org. U.S. Corró d'Amunt amb el suport de
l’Ajuntament
................................................................................

7 diumenge

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

8 dilluns

Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
................................................................................

9 dimarts

Trobada i col·loqui “Esport i gènere”
Amb la presència del nedador Pau Ribes
10 h Teatre Auditori de Bellavista
Informació a la Biblioteca Municipal de Bellavista
al 938 404 388 o a b.franqueses@diba.cat
Inscripcions a www.entrapolis.com
Org. Servei de Biblioteca Municipal
Espai Zero. Punt de trobada
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

10 dimecres

Taller d’il·lustració naturalista
2 sessions de taller d’il·lustració naturalista a
càrrec de la Bruna Dinarés
Activitat recomanada a joves a partir de 12 anys
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal de
Bellavista al 938 404 388 o a
b.franqueses@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

11 dijous

Hora del conte nadons ‘’Animalons de música i
sucre’’
A càrrec de Mercè Martínez

17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Activitat adreçada a famílies amb infants de 0 a
36 mesos
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal de
Corró d’Avall al 935 661 550 o a
b.franqueses.c@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
Espai Zero. Taller de llibretes
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 404 624 o a pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
Xerrada- Taller ‘’Plenopausa. Més enllà de la
menopausa’’
A càrrec de Les Magranes
18 a 20 h Can Font
La plenopausa és el nom que ha estat assignat
per transformar el significat cultural que
atribueix un caràcter negatiu a aquesta etapa
vital.
Org. Servei Municipal d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD)
................................................................................

12 divendres

IX Festa de la Infància
Taller del trapezista giravoltes
16.30 h Casal Infantil Municipal de Bellavista
Places limitades
Inscripcions al 938 405 780 o a
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Org. Casal Infantil Municipal
IX Festa de la Infància
Taller de circ en família
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
A partir de 3/4 anys
Places limitades
Inscripcions al 938 405 780 o a
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Org. ENEI amb el suport del PMCEIJ i l'Espai Zero
Espai Zero. Taller de llibretes
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

13 dissabte

It’s never too late for sea shanties. El Pony
Pisador
Música
20 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Durada: 70 minuts. Preu: 9,5 i 8 € (preu reduït)
Venda d’entrades a www.entrades.com
................................................................................

14 diumenge
Circulació de trens tripulats

"Si pel novembre trona,
la collita serà bona"
11 a 13 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Donació 1,5€/ viatge o abonament de 4 viatges
per 5€
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
Teatre. Representació de l’obra ‘’L’Inspector’’
de Gogol
Adaptació de Laura Piqué
A càrrec del grup del Taller de Teatre
17 h Teatre Auditori de Bellavista
................................................................................

15 dilluns

Berenar de paraules. Tertúlia literària amb
l’autora Laia Aguilar
Comentari de la seva novel·la “Juno”
18 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Activitat recomanada a joves a partir de 12 anys
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal de
Corró d’Avall al 935 661 550 o a
b.franqueses.c@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

16 dimarts

Espai Zero. Parlem sobre la migració- Punt de
trobada
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Espai Zero. Jocs de taula i decorem la funda del
mòbil
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

17 dimecres

Taller d’il·lustració naturalista
2 sessions de taller d’il·lustració naturalista a
càrrec de la Bruna Dinarés
Activitat recomanada a joves a partir de 12 anys
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal de
Bellavista al 938 404 388 o a
b.franqueses.c@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

18 dijous

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
La presentació del llibre ‘’Wabi-sabi. La bellesa
de la imperfecció’’ visibilitzarà l’abús sexual a
infants en un entorn de confiança.

Org. Servei Municipal d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD)
................................................................................

19 divendres

IX Festa de la Infància
Taller d’imatgina
16.30 h Casal Infantil Municipal Corró d'Avall
Places limitades
Inscripcions al 938 405 780 o a
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Org. Casal Infantil Municipal
IX Festa de la Infància
Taller d’ombres i colors per a infants de 0 a 3
anys
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Places limitades
Inscripcions al 938 405 780 o a
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Org. ENEI amb el suport del PMCEIJ
................................................................................

20 dissabte

IX Festa de la Infància
Les capses de colors que expliquen històries
11.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Activitat recomanada per a famílies amb infants
de 5 a 10 anys
Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca de
Corró d’avall al 935 661 550 o a
b.franqueses.c@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
Els 10km de les Franqueses MINI. Cursa
solidària per a la lluita contra el càncer de ronyó
17 h Sortida des de la Plaça de l’Ajuntament
Inscripcions 30 minuts abans a la mateixa plaça
Preu 1€ (inscripció solidària)
Més informació a els10delesfranqueses.cat
Org. Club A4 el km
Col·lab. PME
Savia. Ballet Endansa, dansa espanyola
Dansa
20 h Teatre Auditori Bellavista
Durada: 45 minuts. Preu: 5 i 4 € (preu reduït)
Venda d’entrades a www.entrades.com
................................................................................

21 diumenge

Sortida de natura
Senderisme. De Sant Bartomeu de Cabanyes a
les Coves de Can Nadal del Turó de Céllecs
8 h Plaça Can Ganduxer
Inscripcions a info@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
9a edició Els 10km de les Franqueses. Cursa
solidària per a la lluita contra el càncer de ronyó

10 h Sortida des de la Plaça de l’Ajuntament
Informació i inscripcions a els10delesfranqueses.
cat
Org. Club A4 el km
Col·lab. PME
Circulació de trens tripulats
11 a 13 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Donació 1,5€/ viatge o abonament de 4 viatges
per 5€
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
................................................................................

22 dilluns

Berenar de paraules. Tertúlia literària amb
l’autora Laia Aguilar
Comentari de la seva novel·la “Juno”
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitat recomanada a joves a partir de 12 anys
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal de
Bellavista al 938 404 388 o a
b.franqueses@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

23 dimarts

Espai Zero. Treballem el 25N
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

24 dimecres

25N
Activitat "Un pensament per eliminar la
violència masclista"
9.30 a 12.30 h Mercat de Bellavista
25N
Entrega de premis del concurs de microrelats
contra la violència masclista "Stop violències"
amenitzat per la cantautora franquesina, Anna
Yshni
18 h Espai Can Prat
................................................................................

25 dijous
Acte institucional del 25N
13 h Plaça de l'Ajuntament
Lectura dels relats guanyadors del concurs
“Microrelats contra la violència masclista”
i actuacions de l’Institut EL Til·ler i l’Escola
Municipal de Música
Espai Zero. Treballem el 25N
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 404 624 o a
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
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[ agenda ]
Hora del conte ‘’Contes i cantarelles’’
A càrrec de Rosa Fité
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitat adreçada a famílies amb infants a partir
dels 3 anys
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal de
Bellavista al 938 404 388 o a
b.franqueses@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
Alimentació saludable per a l’hivern
Fem Camí en l’Educació en Família i Projecte
Educatiu Comunitat i Escola
Xerrada adreçada a famílies amb infants de 6 a
12 anys
A càrrec d’Alicia García Álvarez, nutricionista i
doctora en Salut Pública
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
S’ofereix servei d’acollida durant la xerrada. Cal
sol·licitar-lo en el moment de la inscripció.
Places limitades. Inscripcions: Empadronats (del
8 al 19 de novembre) i no empadronats (del 15 al
19 de novembre) dimarts i dijous, de 10 a 13 h, al
938 405 780 i a infanciaijoventut@lesfranqueses.
cat
IX Festa de la Infància
Conte amb música ‘’El gran viatge a l’arc de Sant
Martí’’
17.30 h Espai Can Prat
Activitat per a infants a partir de 4 anys
Org. ENEI amb el suport del PMCEIJ
Ple municipal
19 h Sala d’actes de Can Ribas - Centre de
Recursos Agraris
................................................................................

26 divendres

Espai Zero. Treballem el 25N
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 404 624 o a pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
Encesa dels llums de Nadal
Bellavista
17 h Plaça Major
Corró d’Avall
18 h Plaça de l’Espolsada
................................................................................

27 dissabte

25N
Activitat “Un pensament per eliminar la
violència masclista”
10.30 a 13.30 h Mercat de Corró d’Avall
IX Festa de la Infància
El llenguatge de les emocions

20

Taller d’expressió emocional
11 h Teatre Auditori de Bellavista
Activitat recomanada per a famílies amb infants a
partir de 4 anys
Inscripcions a la Biblioteca Municipal de
Bellavista al 938 404 388 o a b.franqueses@diba.
cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

karate i instructora de defensa personal
10 a 12 h Sala polivalent de l'Espai Can Prat

18a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya
“Corpus Christi”
18 a 21 h Sala Polivalent del Casal Parroquial de
Llerona
Inscripcions a www.esglesiallerona.cat/
cinemaespiritual
Org. Grup de Muntanya de la Parròquia de Santa
Maria de Llerona

25N
Recital "Alcem les veus contra la violència
masclista" amb cançons relacionades amb la
commemoració del 25N i actuació SOS Dona.
Actuació Cor Plèiade, SOS Dona i Cor Camins.
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Intercavi Socials i Culturals
................................................................................

Brossa. H6 Clown
Cicle Humor & Co
20 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Durada: 60 minuts. Preu: 8 i 6 € (preu reduït)
Venda d’entrades a www.entrades.com
................................................................................

28 diumenge

10a Festa de la Mongeta del Ganxet
9.30 a 10.30 h Trobada de representant de la
producció, la restauració i l’empresariat del
sector
11.00 h Presentació de la festa i obertura de la
Fira de Productes de Proximitat i Mongetes del
Ganxet
11.15 h Cercavila i ballada dels Gegants de les
Franqueses
11.15 h a 13.15 h Preparació dels plats del 9è
Concurs de Cuina de la Mongeta del Ganxet
11.45 a 12.30 h Taller de batuda, garbellada i tria
de mongetes per a tota la família
12.15 a 13.15 h Taller de cuina per a tota la família
a càrrec de l'Ada Parellada. Inscripcios a Casa de
la Mestra, a partir del 8 de novembre (dv. de 13 a
0.30 h, ds. de 9 a 0.30 h i dg. de 9 a 20.30 h).
12.30 h Ballada de sardanes amb la Cobla Premià
i taller de sardanes per a tota la família a càrrec
de l’associació Sardanistes Franquesins
14 h Dinar popular
Cal fer reserva i recollir els tiquets a Casa de la
Mestra, a partir del 8 de novembre (dv. de 13 a
0.30 h, ds. de 9 a 0.30 h i dg. de 9 a 20.30 h). Preu.
5 euros
15.45 h Lliurament dels premis del 9è Concurs de
Cuina de la Mongeta del Ganxet
16.15 h Projecció del documental “De la terra al
plat. La producció de l’or blanc a les Franqueses
del Vallès” i actuació de Quim Masferrer
18 h Fi de festa
25N
Taller d’autodefensa personal a càrrec de
Raquel García Galindo, entrenadora nacional de

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

29 dilluns

Consell del Poble de Corró d’Amunt
19 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
................................................................................

30 dimarts

Espai Zero. Jocs de taula
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions al 938 404 624 o a pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
Xerrada debat “Els centres del Patronato de
Protección de la Mujer Presons de menors fins
als anys vuitanta”
A càrrec de Consuelo García del Cid Guerra,
escriptora, investigadora i activista social
19 h Sala polivalent de Can Prat
Org. Sal, Fòrum Ciutadà i CUP Les Franqueses
................................................................................

ACTIVITATS I
CURSOS

CURSOS DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Formació per l’ocupació
- Manipulació d’aliments
18 de novembre, de 9.15 a 13.15 h
- Quins tràmits puc fer amb el certificat digital?
L’1 i 2 de desembre, de 9.30 a 12.30 h
Formació per l’emprenedoria
- Big Data per emprendre:
El 22 i 24 de novembre, de 9.30 a 13 h
- Com guanyar diners: Models de negoci a
Internet
El 13 de desembre, de 9.30 a 13.30 h
Més informació i inscripcions a Can Ribas-Centre
de Recursos Agraris, de dl a dv de 8.30 a 14h al
938 443 040 o dinamització@lesfranqueses.cat
T’agraden els trens? T’agradaria jugar-hi, i no
tens lloc per a la maqueta? Vine a Cal Gavatx, i
fes-te soci del Centre d’Estudis Ferroviaris Via

"De fi de novembre enllà,
pren la manta i no la deixis estar"
Oberta. T’esperem dimecres, de 17.30 a 20 h, i
dissabtes i diumenges, de 10.30 a 13 h.
CURSOS DE LA CÍVICA
- Classes de ioga per a totes les edats
Tots els dilluns i dimarts a la nau de Can
Ganduxer
Els dilluns, de 16 a 17 h
Els dimarts, de 20 a 21 h
- Classes de pilates
Cada dimarts i dijous a la nau de Can Ganduxer
Els dimarts, 18.30 a 19.30 h
Els dijous, 18 a 19 h i de 19 a 20 h
- Coral Xeremella
Tots els dijous a la nau de Can Ganduxer
De 21 a 23.30 h
Inscripcions a info@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
CASALS INFANTILS MUNICIPALS - COLÒNIES
De 9 h del dia 6 a 17 h del dia 7
Cap de setmana de diversió i naturalesa a la
casa de colònies Mas Banyeres, a la població de
Centelles. Esports d’aventura, dinàmiques de
coneixença i cohesió de grup.
50€ inscrits/60€ no inscrits
De 9 h del dia 13 a 17 h del dia 14
Cap de setmana de diversió i naturalesa a la casa
de colònies Cal Ganxo, a la zona del Garraf.
Tallers, activitats, dinàmiques de coneixença i
cohesió de grup
Inscripcions obertes
Casal de colònies Mas Banyeres
Més informació a Casal Infantil de Bellavista (938
405 781) centrejoves.bellavista@lesfranqueses.
cat i Casal Infantil de Corró d’Avall (938 466 506)
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Org. Casals Infantils Municipals
CASALS INFANTILS MUNICIPALS
De 16.30 a 18.30h
Inscripcions obertes/places limitades
Casal Infantil Municipal de Bellavista (Centre

Cultural de Bellavista) i de Corró d’Avall (Centre
Cultural Can Ganduxer)
Més informació a Casal Infantil de Bellavista (938
405 781) i Casal Infantil de Corró d’Avall (938 466
506)
Org. Casals Infantils Municipals
CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
A partir de 12 anys
Sala d’estudi (a partir de 17.30 h)
Activitats del centre (de 18.30 a 20.30 h)
Inscripcions obertes/places limitades
Centre Municipal de Joves de Bellavista (Centre
Cultural de Bellavista) i de Corró d’Avall (Nau del
Centre Cultural Can Ganduxer)
Més informació a Centre Municipal de Joves:
Bellavista (938 405 781) i Corró d’Avall (938
404967) o centrejoves@lesfranqueses.cat
Org. Centre Municipal de Joves
CURSET DE SARDANES
Tots els divendres
De 17.15 a 18.30 h al Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions: 616 733 583 o
sardanistesfranquesesins@gmail.com
Org. Sardanistes Franquesins
CURSOS CAN FONT
Reforç escolar
Infants de 3r de 6è d’EP. Dilluns, de 17.15 a 18.15
h. Preu: 20€/mes
Ioga per a infants i famílies
Per a infants de 3 a 6 anys més un familiar.
Dimecres, de 17.30a 18.30 h.
Preu: 35€/mes (infant més familiar)
Tertúlies en anglès
Per a joves de 15 a 17 anys.
Dilluns, de 18.30 a 19.30 h. Preu: 21 €/mes
Idiomes
Practiquem anglès del Nivell Elementary (A2) a
‘’Upper intermediate’’ (B2.1)
De 19 a 21h. Un cop per setmana. El dia dependrà
del nivell escollit. Preu: 41€/ mes.

Conversa en anglès
Opció en línia: dilluns, de 20 a 21h
Preu: 21€/mes
Practiquem francès I, II i III
De 19 a 21 h. Un cop per setmana, el dia dependrà
del nivell escollit. Preu: 41€/mes.
Ceràmica creativa
Dilluns, de 10 a 12.30h. Preu: 42€/mes
Història de l’Art ‘’l’art contemporani a
Catalunya’’
Dimarts, de 10 a 12 h. Preu: 30€/mes
Tallers curts
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.
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).
Dissabtes alterns, de 10 a 12h. Preu: 75€ tot el
curs.
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)
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.
Cuina vegetariana i entrants saludables per a
les festes
Divendres 10 i 17 de desembre, de 18 a 21 h. Preu:
35 €
EXPOSICIÓ DE PENSAMENTS PER ELIMINAR LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA (25N)
Del 28 de novembre a les 12 h fins al 12 de
desembre, a la cafeteria de l'Espai Can Prat
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[ grups polítics ]
Montse Vila

Portaveu del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)
A les Franqueses, no tenim jutge de pau. Una llàstima, perquè de candidats/tes n’hi ha hagut uns quants. Però no ens posem
d’acord per escollir a la persona, tot i que tenim gent molt preparada i amb una gran trajectòria dins i fora del nostre municipi.
La feina principal d’un jutge de pau és la de conciliar sobre els conflictes de tipus civil que li arriben.
Per tant, des de Junts apostem perquè la persona que ocupi aquest càrrec, sigui una persona amb una gran vinculació al
municipi, que sigui coneguda per poder aportar proximitat i confiança, que sigui totalment discreta, que tingui temps i ganes
de fer aquestes funcions perquè la indemnització econòmica que es percep per fer la feina (6.000€ anuals) no fan a ningú ric.
I tenim la sort que entre els candidats i candidates que han presentat sol·licitud hi ha el Sr. Ramón Velayos, metge de família
a les Franqueses des de l’any 1977. Va treballar juntament amb els alcaldes de l’època per fer realitat els Centres de Salut
actuals, va impulsar la construcció de la residència per la gent gran de Corró d’Avall i no ha deixat de treballar per ajudar a les
persones grans sense recursos. Medalla d’honor al 2014, màxima distinció que atorga el municipi.
Tots els que el coneixem, sabem que la discreció està garantida, així com la cordialitat i l’objectivitat.
Una llàstima que es posin per davant els interessos polítics i no es valori a les persones com es mereixen.

Marta Reche

Regidora del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés [PSC-CP]
Gràcies als veïns i veïnes milloren els serveis del CAP de Corró d'Avall
Un grup de veïns i veïnes ha promogut una recollida de signatures implicant a les farmàcies, comerços, bars i cafeteries del
municipi i han aconseguit gairebé 700 signatures reclamant al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la restitució
dels serveis de pediatria i medicina general al CAP de Corró d'Avall.
Aquesta iniciativa ha fet moure fitxa a la Generalitat que ha comunicat el seu compromís de recuperar totalment els serveis
durant les pròximes setmanes.
És de rebut donar públicament les gràcies a cadascun dels veïns i veïnes que han signat la petició i també al grup que l'ha
promogut. Sense ells i elles no hauria estat possible!
Cal posar en valor la veu de la ciutadania, estar al seu costat, acompanyar-la i donar les gràcies a les gairebé 700 persones que
han participat en aquesta iniciativa popular. Sempre estarem al vostre costat. Seguim!! Gràcies, gràcies i gràcies!!!

Imma Ortega

Regidora del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
“Gente sin casa y casa sin gente”
Així ho cantava Sílvia Pérez Cruz a la pel·lícula “Cerca de tu casa” per denunciar el drama de tanta gent que no té accés a
un habitatge digne. Ho podem seguir dient perquè lamentablement, continua passant i no s’albiren grans solucions. Per fer
front a aquest problema hauríem de ser molt conscients que una casa és un edifici que serveix d’habitació humana i com a
tal, imprescindible i un dret per a tothom. Dit d’una altra manera, qui no disposa d’aixopluc està mancat d’una necessitat tant
bàsica que el priva gairebé de tot i l’acaba anul·lant com a individu. De la necessitat de construir cases per a la població, a la
construcció per especulació immobiliària hi ha molt a debatre i a decidir.
La planificació del futur ha de ser solidària, equilibrada, responsable i sostenible, no pas com és ara. Quan la bombolla
immobiliària esclata i tot se’n va en orris, rescatem la banca amb diners públics, creem Sareb i no escatimem esforços per
mantenir el “sistema”, malgrat ens quedin els pisos buits, tancats i barrats. I qui salva la gent que no pot fer front a un lloguer
d’un pis? Que no és un caprici, és l’aixopluc! La cançó també ho diu, és indecent! Prou desnonaments i prou deixar pisos a
mig construir o tancats de propietats gestores que buscaven inversions. Solucions n’hi ha: rescat a qui ho necessiti, bossa
d’habitatge públic a preu assequible i adaptat a les situacions familiars, convenis pactats entre ajuntaments i grans tenidors,
cessions d’ús, control del preu del lloguer en poblacions de habitatge tens... Això sí, cal defensar que l’habitatge és un DRET i
s’ha d’apostar decididament per tal que les Franqueses faci promocions d’habitatges públics!
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Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]
El pasado 12 de octubre celebramos como cada año el Día de la Hispanidad recordando junto a nuestros hermanos y hermanas
americanas un hecho histórico trascendental que dio comienzo a la Edad Moderna.
Una Nueva Era Universal que estuvo marcada por la llegada de Colón a América el 1492 y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Una
gesta que cambiaría para siempre el devenir de nuestra nación y el del resto del mundo moderno.
Este día celebramos una obra de hermandad sin igual en la historia, además de todo el bagaje cultural, literario, artístico, científico
y humanístico que alcanzaron su apogeo en el Siglo de Oro español con autores como Cervantes, Quevedo, Góngora, San Juan de la
Cruz, Lope de Vega, Calderón de la Barca y muchos otros merecedores de mencionar.
Siglos después, nuestros hermanos hispanoamericanos cogieron el relevo con insignes autores de la talla de Neruda, Borges, García
Márquez, Isabel Allende o el premio Nobel de Literatura Vargas Llosa dando lugar a otra etapa dorada de la historia hispana.
De la mano de Bartolomé de las Casas se fundó lo que hoy conocemos como derecho internacional con las Leyes Nuevas Indias de
1542 que defendían la población indígena, siendo estas las primeras leyes de derechos humanos en pleno siglo XVI.
Además se construyeron las primeras universidades en suelo americano.
Debemos mantener vivos los lazos de sangre que nos unen a nuestros hermanos y hermanas hispanoamericanas recordando nuestra
común historia, siendo críticos con los errores cometidos pero poniendo en valor la grandeza de este hito en la Historia Universal

Maria Forns

Portaveu del grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa
Municipalista [SAL-CUP-AMUNT]
Pacte signat, compromís oblidat?
El ple del mes de setembre va aprovar, amb els vots dels partits del govern, la renovació del pacte de les alcaldies pel clima, que té
l’objectiu d’aconseguir la neutralitat climàtica al 2050.
Que els grups de l’oposició no hi donéssim suport vol dir que estem en contra dels objectius del pacte? No. Vol dir que creiem que
abans de renovar un pacte cal saber si ha estat útil, si s’han complert els compromisos, si s’han assolit els objectius.
Les Franqueses va signar el 2008 el pacte d’alcaldies pel clima pel qual es comprometia a reduir les emissions de CO2 en un 20%
el 2020, elaborar un pla d’acció per complir aquest objectiu i fer informes periòdics per verificar-ne el compliment, però l’equip de
govern no ens en va saber donar cap dada: ni les emissions de 2008 ni les de 2020, ni si s’han assolit els objectius del Pacte.
A falta de dades i de resposta sobre el pla d’acció, només podem pensar que, un cop més, per incompetència o per deixadesa,
s’han fet accions a la babalà, sense planificar. Mentre que altres municipis han creat una regidoria de transició energètica, i han
planificat per fases (reducció del consum i eficiència, generació per a l’autoconsum, creació de comunitats energètiques), aquí ens
vantem de canviar alguna caldera de gasoil per una de gas natural i (!) d’instal·lar un ascensor (!). Mentrestant, pel que fa a carril
bici urbà o a la instal·lació de plaques solars als equipaments municipals, per exemple, el mes calent 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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28

de novembre
de 2021
A PARTIR DE LES 9.30 H

Organitza

Amb el suport de

9è CONCURS
DE CUINA
A LES ANTIGUES
ESCOLES DE
LLERONA

