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butlletí municipal de 
les franqueses

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

Emergències 
Policia Local 938 467 575 
Mossos d’Esquadra 112 
Policia Nacional 091
Bombers 112
Ambulàncies-Urgències 112 
Sanitat Respon 061
Hospital General de Granollers 
938 425 000

Sanitat (demanar hora al metge 933 268 901)
CAP Corró d’Avall 938 404 200
CAP Les Franqueses 938 618 030 

Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés 902 130 014
Renfe 902 320 320
Taxis 938 703 028

Serveis (atenció al client)
Endesa 800 760 909
Estabanell Energia 900 250 260 
Gas Natural 902 200 850
Agbar 900 405 070 / 900 304 070

Altres
Correus 938 495 955
Deixalleria 937 445 058 
Jutjat de Pau  938 465 578 
Notaria 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall
934 729 194
Tanatori de Granollers 938 618 230

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

bcfranqueses, l'aplicació per notificar 
incidències a l'Ajuntament

Les empreses del Pla de Llerona 
apliquen mesures per reduir l'emissió de 
soroll

Bona nota a la qualitat de l'aire de les 
Franqueses

Entrevista al Primer Tinent d'Alcaldia, 
José Aguilera

LesFranqueses aprova la Carta de 
Serveis del SAC

Es posa en marxa un grup 
d'acompanyament al dol perinatal, 
gestacional i neonatal

AGENDA

20-21

Consulta la programació de febrer

Les institucions no hem 
de deixar que es perdi la 
memòria. Durant molts anys 
s’ha viscut d’esquena a fets 

històrics, de fet hi ha representants 
polítics que encara hi volen viure, però 
nosaltres no. Nosaltres creiem que 
la recerca per reconstruir el nostre 
passat és essencial, és indispensable, 
per avançar cap al futur amb fermesa. 
De fet, jo sóc dels qui creu que un poble 
sense passat no té futur. És impossible. 

Ara fa tres anys vam posar en marxa 
el nostre memorial, un projecte de 
recuperació de memòria amb un 
equip de recerca. Al llarg d’aquest 

temps, aquest equip ha fet documentals, ha organitzat sortides, xerrades i ha trobat 
documentació que ens ha permès conèixer noves dades sobre el passat de les 
Franqueses. En aquests moments preparem un projecte de recuperació de memòria 
oral per entrevistar les persones més grans que encara tenen records, en els anys 
compresos entre la guerra i el franquisme. I és que permeteu-me que us digui que els 
dos documentals anteriors, per exemple, han servit perquè molta gent conegués uns 
fets que van passar aquí, a les Franqueses. Dos bombardejos: el 24 i el 26 de gener de 
1939. Tres víctimes mortals i nombroses destrosses. 

Avui no escoltem bombes. Avui el nostre refugi, el nostre camp d’aviació està museïtzat 
per parlar d’uns fets que ja queden lluny i que cal conèixer per no tornar a repetir. Però no 
oblidem que encara avui hi ha formes de feixisme ben presents entre nosaltres, també a 
les institucions. Per tant, és molt important continuar treballant per combatre qualsevol 
expressió de feixisme, qualsevol acció, iniciativa o expressió que suposi un atemptat a la 
democràcia i a la llibertat. Recordem-m’ho sempre. Hem viscut uns anys molt convulsos 
últimament políticament parlant, encara hi ha represaliats i exiliats, i cal fer una reflexió 
conjunta per evitar normalitzar situacions que no s’haurien d’haver permès mai en una 
Europa del segle XXI. No ho oblidem. No els i les oblidem.

Recuperem memòria, recuperem el passat, recollim el testimoni dels nostres veïns i 
veïnes, creem una xarxa que uneixi passat i present, però sobretot avancem perquè tota 
aquesta recerca, perquè tota aquesta feina de difusió, serveixi per viure en un mon més 
just. Aquest govern, amb mi al capdavant, pren el compromís, de continuar treballant per 
mantenir els principis de la democràcia i la llibertat. Perquè aquest municipi ni cap altra 
lloc del món torni a escoltar el soroll de les bombes. No volem viure mai més atemorits 
ni atemorides, sinó en plena llibertat. 

Avui, una vegada més, ho tornem a dir amb fermesa: feixisme mai més. Ni aquí, ni enlloc. 

Francesc Colomé i Tenas  

Alcalde de les Franqueses del Vallès

GRUPS 
POLÍTICS

22-23

ESPECTACLES

18-19

Festival dels Amateurs 2022

EN IMATGES

12-13

26è Cros Popular i 29è Cros Escolar

Commemoració del 83è aniversari del 
bombardeig



4

[ actualitat ]

Des de mitjans de gener, 
qualsevol persona que detecti 
una incidència a la via pública a 
les Franqueses la pot comunicar 

a través l'aplicació "bcfranqueses". 
Aquesta nova eina neix amb la voluntat 
de desconnectar l'incivisme i d'agilitzar 
l'arribada i la gestió dels actes incívics 
o desperfectes als carrers i a les places 
del municipi.

bcfranqueses ha estat presentada per 
l'alcalde, Francesc Colomé, la regidora 
d'Obres i Serveis, Marta Sánchez, i 
la regidora accidental de Civisme i 
Convivència, Marta Reche. Durant 
la presentació, Francesc Colomé ha 
destacat que amb aquesta aplicació 
"adaptem la connexió de l'Ajuntament 
amb la ciutadania al segle XXI i tenim 
una nova eina per millorar el municipi". 
En el mateix sentit, la regidora Marta 
Sánchez ha destacat que ens permetrà 
fer "un municipi millor, més net i fer un 
manteniment més acurat". A més a més, 
tal i com ha destacat des de Civisme i 
Convivència, Marta Reche, "l'aplicació 
ens permet centralitzar la recepció 
d'incidències i fer-ne el seguiment" i "no 
només estem comunicant incidències, 
sino que estem connectant amb el 
civisme".

L'aplicació bcfranqueses és gratuïta i es 
pot descarregar des de les plataformes 
de descàrregues d'Apps per a Android 
i per a IPhone. (Si cliqueu el codi QR 
adjunt a aquesta notícia hi accedireu 
directament).

bcfranqueses, l'aplicació per notificar 
incidències a l'Ajuntament
Les Franqueses presenta un nou canal de comunicació amb la 
ciutadania

La regidora d'Obres i Serveis, Marta Sánchez, l'alcalde, Francesc Colomé i la regidora accidental de 
Civisme i Convivència, Marta Reche durant la presentació de l'aplicació

Quins passos he de seguir i què hi puc comunicar?

1. Descarregueu, instal·leu i obriu l'aplicació.

2. Registreu-vos.
L'aplicació demana dades personals bàsiques que només serviran per a 
activitats relacionades per la mateixa aplicació.

3. Cerqueu quin és el tema sobre el qual voleu informar.
Trobareu apartats dedicats a aigua i clavegueram, fanals i semàfors, 
jardineria, neteja viària, mobiliari urbà, recollida de residus, senyalització 
vertical i voreres i calçada. Dins de cada apartat trobareu més submenús per 
especificar el tema.

4. Feu la fotografia i envieu-la.
És important fer la fotografia al lloc on 
s'ha localitzat la incidència i permetre 
temporalment l'activació de la ubicació.

5. Feu el seguiment.
A través de l'aplicació pots consultar en quin 
estat d'execució es troba la incidència.

6. Ajudeu a fer de les Franqueses un 
municipi millor.
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[ actualitat ]
Les empreses del Pla de Llerona apliquen 
mesures per reduir l'emissió de soroll
L'Ajuntament continua treballant per reduir l'impacte acústic en 
aquesta zona en col·laboració amb el teixit industrial

La feina per reduir l'impacte acústic 
de les empreses del polígon del 
Pla de Llerona s'ha intensificat en 
els darrers mesos. A més a més, 

de comptar amb una comissió específica 
que es reuneix periòdicament i en la que 
hi ha representada tant la ciutadania 
com els responsables polítics com 
experts, també s'han realitzat noves 
sonometries i s'està fent un seguiment 
de les indústries que, tot i no superar 
els límits legals, emeten més soroll. 
De fet, durant aquest mes de gener s'ha 
realitzat el darrer mesurament dels 
nivells de soroll i se n'estan esperant 
els resultats.

Mentrestant, el teixit industrial d'aquest 
polígon realitza intervencions per 
minorar les emissions acústiques 
seguint les indicacions de l'Ajuntament. 
La darrera empresa en aplicar mesures 
correctores ha estat Ascable-Recael, 
SA. L'última acció en aquest sentit, 
després de les converses mantingudes 

Bona nota a la qualitat de l'aire de les Franqueses

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
de la Generalitat de Catalunya ha certificat que la 
qualitat de l'aire de les Franqueses està dins els límits 

saludables. Les dades s'extreuen de l'informe realitzat per 
aquest ens públic amb els resultats de les captacions fetes 
durant la tardor des de la zona de l'Ajuntament.

amb el consistori, ha estat durant el 
mes de desembre de 2021 i ha consistit 
en la instal·lació de silenciadors en 
la maquinària situada en una de les 
façanes de la nau per tal de disminuir 
l'impacte acústic produït pel seu 
funcionament. Aquesta indústria també 
ha implementat en els darrers anys 
mesures com la insonorització amb 
cabines de les instal·lacions de bombes, 
de compressors i de l'aspiració d'aire 
calent així com la realització d'estudis 
sonomètrics interns i la revisió periòdica 
i control preventiu de les diferents 
instal·lacions.

Ascable treballa des de les Franqueses 
i fa més de 20 anys que es dedica al 
sector de l'electricitat  i dóna feina a 
més de 170 treballadors.

L'Ajuntament continua treballant per donar 
resposta a tots aquells compromisos 
adquirits a través de la taula participativa 
per la reducció del soroll al polígon del 

Durant un període de gairebé 3 mesos el captador de 
partícules instal·lat ha mesurat els nivells de la fracció PM10 
en l'aire. La lectura i l'avaluació d'aquests mesuraments 
determinen que l'aire de les Franqueses se situa en valors de 
30 μg/m3 i, per tant, no supera els valors màxims establerts 
(40 μg/m3 o 50 μg/m3 depenent de la durada del període de 
mesurament).

La fracció PM10 són petites partícules sòlides o líquides 
disperses a l'atmosfera amb un diàmetre d'entre 2,5 i 10 µm. 
Les partícules poden ser de pols, cendra, sutge, partícules 
metàl·liques, ciment o pol·len.

Paral·lelament a aquests mesuraments, també s'està 
tramitant amb el Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la 
Generalitat de Catalunya la realització d'una campanya amb 
una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica 
al municipi.

Pla de Llerona i, conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona, mantindrà els 
mesuraments acústics com els realitzats 
durant aquest mes de gener.

Silenciador instal·lat a l'empresa Ascabel-
Recael, SA
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Acabem de començar un nou any, com preveu aquest 
2022 políticament parlant?

L’any 2022 comença com va acabar el 2021, augment 
de contagis i un virus que continua amb nosaltres, la 
prioritat ha de ser acabar amb aquesta pandèmia, i 
estar al costat dels qui més ho necessiten, hi ha moltes 
famílies que encara ho estan passant malament i hem 
de continuar potenciant els nostres serveis socials 
per ajudar a tothom. La salut ha de continuar sent una 
prioritat. No serà fàcil, comencem una nova etapa amb 
tota la il·lusió del mon, on la prioritat han de ser els veïns 
i veïnes de les Franqueses.

Quina valoració en fa d’aquesta nova aliança entre els 
dos grups que formen govern actualment, Junts i PSC?

Per nosaltres el més important son els veïns i les 
veïnes de les Franqueses, i per això la nostra entrada 
al govern. Nosaltres volem treballar per fer avançar el 
municipi, i amb un govern en minoria, les Franqueses 
estava paralitzada i no podia portar a terme cap projecte 
nou. Hem signat un pacte per les Franqueses, els veïns 
i veïnes necessiten que l’equip de govern treballi plegat 
amb la màxima responsabilitat i coherència. Per a 
nosaltres el més important és solucionar els problemes 
que preocupen a la ciutadania.

Insistir, el nostre compromís és amb els veïns i veïnes de 
les Franqueses.

Nosaltres, sempre que hem estat a l'oposició, hem 
pensat en el nostre municipi, mai en interessos 
partidistes i gràcies a nosaltres s’han pogut aprovar uns 
pressupostos que estaven totalment encallats. 

Quines considera que han de ser les prioritats per 
aquest any en política municipal?

Una de les prioritats principals passa per millorar la 
seguretat, existeix malestar entre els veïns i veïnes de 
les Franqueses en els últims temps, i per tant apostem 
clarament per augmentar els efectius policials per 
aquest 2022.

En aquest 2022 la prioritat ha de continuar sent les 
persones, estar al costat dels nostres veïns i veïnes 
i ajudar en totes les necessitats socials que tinguin. 
Això passa per l’augment de les partides en polítiques 
socials que afecten directament a les persones. Encara 
estem en pandèmia, i tenim que continuar treballant  en 
col·laboració amb les empreses locals per crear llocs de 
treball. Hem de caminar cap a un model econòmic més 
sostenible i lluitar contra el canvi climàtic. Necessitem 
avançar en neteja, en igualtat i en educació.

Hem de posar els cinc sentits en la millora de la neteja 
en tot el municipi, és tot un repte. També treballarem per 
potenciar el comerç local.

"Serà un any ple de reptes, però segur que 
amb l’esforç de tots i totes ens ensortirem"
Entrevista al Primer Tinent d'Alcaldia, José Antonio Aguilera

El govern treballa en el nou pressupost, quins són els 
projecte que no hi poden faltar? 

L’any 2022 serà un any important en projectes, voldria 
destacar alguns d’ells. És molt important la subvenció del 
100% de la quota de material escolar d’Educació Infantil 
i Primària per a tots els centres educatius per al curs 
22-23, les famílies tenen necessitats i aquest projecte 
afecta directament a les butxaques dels veïns i veïnes de 
les Franqueses; la nova comissaria de la Policia Local i 
noves dependències municipals a tocar del cementiri; un 
nou pavelló a la mateixa zona; campanya d’identificació 
de l'ADN dels gossos i l'aplicació de mesures  per lluitar  
contra l’incivisme d’alguns propietaris que no recullen els 
excrements al carrer; el gimnàs de l’Escola Joan Sanpera i 
Torras; la residència d’avis a Bellavista; treballarem en nous 
carrils bici, la pacificació del trànsit a diferents punts de les 
Franqueses; instal·lació de càmeres de seguretat tant a les 
zones urbanes com als polígons industrials; finalitzar l’Aula 
de Natura del Parc del Falgar i la Verneda i, canviar la gespa 
artificial del camp del Llerona. Com deia al principi, un any 
molt important en projectes.

Quan preveuen que es pugui aprovar el pressupost de 
2022?

Portem molt de temps treballant per intentar aprovar-los 
el més aviat possible, ja el tenim molt avançat però encara 
queden punts per acordar. Treballem per a què siguin uns 
grans pressupostos on la despesa social sigui l’eix principal. 
Uns pressupostos pensant en les persones, responent a 
les necessitats reals, a allò que necessita la ciutadania 
i que serveixin per continuar amb la recuperació social i 
econòmica derivada de la crisi de la Covid-19, sense deixar 
de banda les inversions que calguin per millorar el municipi.

Què li demana a aquest 2022?

Principalment salut, responsabilitat i benestar per a tothom. 
Esperem que aquest 2022 sigui la fi de la pandèmia i puguem 
continuar amb la millora social i econòmica, i erradicar les 
violències masclistes. En matèria d'educació, aconseguir la 
reducció de ràtios a les nostres escoles. Serà un any ple de 
reptes i desafiaments, però segur que amb l’esforç de tots i 
totes ens en sortirem. 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

L'Ajuntament de les Franqueses ha aprovat la Carta 
de Serveis del SAC. Aquest document, elaborat en 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, defineix 
que és el Servei d'Atenció a la Ciutadania, com funciona 

i quin estàndar de satisfacció per part dels/les usuaris/es ha 
d'acomplir.

La carta defineix quins tràmits i gestions s'han de fer des 
del SAC però, a banda, també quins són els objectius que 
l'Ajuntament es marca per millorar:

• Que l'atenció a les persones usuàries es faci de manera 
personalitzada, àgil, clara i eficient.
• Que el servei es presti presencialment, electrònica i 
telefònica en un ampli horari.
• Que es treballi en la modernització contínua dels canals 
telemàtics.
• Que es realitzi una primera anàlisi i se'n derivi, si 
s'escau, les consultes o els tràmits cap a altres àrees de 
l'Ajuntament.

El document també recull quins són els drets i els deures 

Les Franqueses aprova la Carta de Serveis 
del Servei d'Atenció a la Ciutadania
El document defineix el SAC, com funciona, què ofereix i quin ha 
de ser el grau de satisfacció dels/les usuaris/es

de les persones usuàries i detalla un compromís de qualitat 
del servei que ha de garantir que com a mínim el 80% de les 
persones usuàries valorin amb un 8 sobre 10 qüestions com 
l'atenció, la qualitat de la informació i de l'atenció telefònica 
(70% en el cas de l'espera per a ser ateses), tenir cita en un 
màxim de 48 hores i el temps d'espera de l'atenció presencial. 

Aquesta Carta de Serveis s'actualitzarà cada dos anys i es 
publicarà anualment un informe amb les valoracions globals 
de les persones usuàries del Servei d'Atenció a la Ciutadania.

A www.lesfranqueses.cat  trobareu el text íntegre de la Carta 
de Serveis del SAC.

El Codi dels Alts Càrrecs de l'Ajuntament de les Franqueses defineix 
els principis ètics dels alts càrrecs i el bon govern

Les Franqueses disposa d'un codi de conducta per alts 
càrrecs de l'Ajuntament. Aquest document afecta als/
les representants electes de la corporació, als/les 

titulars d'òrgans superiors i directius/ves i als/les membres 
dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes 
autònoms Les persones estan subjectes d’acord amb els 
principis ètics següents:

* Respecte als drets fonamentals i a les llibertats 
públiques.
* Integritat i exemplaritat com a criteris essencials i en 
benefici exclusiu dels interessos públics.
* Igualtat de tracte de totes les persones i la no-
discriminació per raons de condició o circumstància 
personal o social.
* Imparcialitat, independència i neutralitat, per a una 
actuació independent i no condicionada per conflicte 
d’interessos.
* Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.

Els principis de bon govern són els següents:

* Satisfacció de l’interès públic general
* Transparència i retiment de comptes
* Participació
* Qualitat
* Accessibilitat i simplificació
* Agilitat, eficàcia i eficiència
* Col·laboració i coordinació interadministrativa
* Modernització i millora contínua
* Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització 
de l’ens local, que incorpori el vessant ètic en el seu 
desplegament normatiu i competencial, així com en la 
prestació dels serveis.

Al web municipal podeu consultar les normes de conducta 
específiques que inclou el Codi Ètic dels Alts Càrrecs de 
l'Ajuntament de les Franqueses. 
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L’Ajuntament de les Franqueses continua ampliant 
accions i serveis per avançar en el reconeixement 
públic i en la visibilització del dol perinatal, gestacional 
i neonatal, així com en el suport a les persones que 

ho han viscut. A partir d’aquest mes de febrer, una psicòloga 
especialitzada conduirà un grup d’acompanyament al dol 
perinatal, gestacional i perinatal, que es reunirà cada 
últim dissabte de mes, a la sala 1 del Centre Cultural de 
Bellavista. Una iniciativa que es posa en marxa a través 
del Servei Municipal d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) en col·laboració amb l’Associació Espai Nadó-Espai 
Infant. Grup de Lactància i Criança Respectuosa (ENEI) amb 
l’objectiu d’oferir a les famílies un espai segur on compartir 
experiències, validar i normalitzar emocions, i trobar i 
donar suport en moments difícils. En definitiva, un lloc on 
expressar-se i parlar del seus fills i filles sense sentir-se 

Acompanyament al dol perinatal, 
gestacional i neonatal 
Es posa en marxa un grup d'acompanyament que conduirà una 
psicòloga especialitzada l’últim dissabte de cada mes a Bellavista

Comença el procés per elaborar el Pla Local d’Igualtat i de Diversitat 
Sexual, Afectiva i de Gènere de les Franqueses

El Pla Local d’Igualtat i de Diversitat Sexual, Afectiva 
i de Gènere de les Franqueses ha de ser un dels 
principals instruments de planificació i implementació 

de les polítiques públiques de gènere al municipi. Aquests 
documents estan formats per un seguit d’objectius i mesures 
que permeten desenvolupar una estratègia integral orientada 
a millorar i equilibrar la situació de dones, d’homes i de 
persones LGTBIQ+ en un territori a partir d’una diagnosi 
prèvia. 

jutjades, i trencar l’aïllament i el sentiment de soledat.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de les Franqueses avança 
en el compliment de la moció que tots els grups municipals 
van aprovar el mes d’abril de 2021 per al reconeixement 
del dol perinatal, gestacional i neonatal. De fet, el mes 
d’octubre ja es va commemorar, també amb la col·laboració 
d’ENEI, el Dia Mundial del Dol Perinatal i Gestacional amb 
una conferència i un acte de record. En aquests moments, 
el consistori treballa per habilitar properament un espai de 
suport i confort a les persones que han passat per aquesta 
experiència als cementiris municipals. 

Per a més informació contactar amb el SIAD trucant al 938 
466 618, enviant un whatsapp al 670 311 604 o enviant un 
correu electrònic a siad@lesfranqueses.cat. 

És en aquest sentit que en el propers mesos es duran a 
terme diverses accions obertes a la ciutadania i orientades a 
realitzar una diagnosi acurada de la realitat que identifiqui les 
necessitats, desigualtats i discriminacions per raó de gènere, 
diversitat sexual i afectiva a les Franqueses. Fins a l’11 de 
març hi haurà habilitada una enquesta que trobareu al web 
www.lesfranqueses.cat i al codi QR d’aquesta pàgina. Una 
enquesta que es podrà contestar també físicament el dia 5 de 
febrer, d’11 a 13 hores, al mercat de Corró d’Avall; i el dia 9 de 
febrer, de 9.30 a 11.30 hores, al mercat de Bellavista. Aquestes 
enquestes també es faran arribar  a totes les entitats, als 
instituts, al Centre de Formació d’Adults, al Centre de Joves 
i a l’Espai Zero. 

A més, durant el mes de març es faran cinc sessions obertes 
a la ciutadania que estaran dinamitzades per tècniques 
especialistes en gènere i diversitat sexoafectiva. Totes les 
sessions començaran a les 18 hores i es portaran a terme 
en els cinc pobles els dies següents: Bellavista (14 de març), 
Corró d’Avall (21 de març), Corró d’Amunt (22 de març), Marata 
(23 de març) i Llerona (28 de març). Per a més informació 
podeu escriure a feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat. 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]
Celebració del Dia Europeu de la 
Mediació amb teatre pels instituts
L'objectiu es promoure entre els i les joves els valors de la cultura 
de la Pau

El 21 de gener se celebra a nivell europeu el Dia de la Mediació. Una diada per reflexionar sobre la resolució de conflictes 
i els valors de la cultura de la pau. Enguany, a les Franqueses, aquesta commemoració s'ha focalitzat en els més joves 
i ho ha fet a través del teatre. Els dies 19 i 21 de gener, l'alumnat de 2n d'ESO dels instituts Lauro i el Til·ler ha participat 
en un teatre fòrum que ha convidat a reflexionar sobre els prejudicis, els rumors i els estereotips. L'obra "Per què ho 

dius?" se situa en un local públic on una persona perd una cartera i acusa als/les possibles autors/es del robatori basant-se en 
estereotips. La situació desemboca en una discussió on s'evidencien els prejudicis de cadascun dels personatges.
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Les Franqueses presenta aquest mes de febrer el sistema 
Smart Mobility, un servei de suport en els viatges i en 
els trajectes en transport públic per a persones amb 
necessitats especials de mobilitat i autonomia i per a 

tota aquella gent gran que el sol·liciti.

Smart Mobility acompanya a les persones usuàries des de 
la planificació del viatge fins al final d'aquest, atenent totes 
les incidències que puguin sorgir durant el trajecte. És una 
aplicació mòbil gratuïta i subvencionada per l'Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona (ATM) que acompanya 
amb serveis de planificació, guiatge, supervisió i assistència.

Smart Mobility, nou sistema de suport
Aquest servei va dirigit a persones amb necessitats especials 
d'autonomia i mobilitat i a la gent gran

Els objectius principals de la implementació de l'Smart 
Mobility a les Franqueses són:

1- Millora de la qualitat de vida de les persones usuàries 
i de les seves famílies.
2- Increment d'autonomia de les persones usuàries i 
d'accés a les noves tecnologies.
3- La incentivació de l'ús del transport públic.

La presentació d'aquest sistema és el 15 de febrer a les 
18 h a l'Espai Can Prat. Cal confirmar assistència a sac@
lesfranqueses.cat per tal d'efectuar el càlcul de l'aforament.

L'Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Oriental continuen 
col·laborant en matèria d'habitatge

L'Ajuntament de les Franqueses i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental han renovat el conveni de col·laboració en 
matèria d'habitatge, vigent des del 2017. Aquest acord té 

com a objectiu el suport en els serveis en aquest àmbit que es 
presten a la ciutadania del municipi i l'assessorament per al 
desenvolupament de polítiques públiques d'habitatge.

Serveis de tràmit:
• Gestió i tramitació de prestacions per al pagament del lloguer o 
d’hipoteca.

• Gestió i tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat.

• Gestió i tramitació de sol·licituds d’habitatge de protecció oficial i 
borsa de lloguer social.

• Tramitacions de prestacions econòmiques d’urgència especial 
per a l’habitatge.

• Assessorament per al desenvolupament de les polítiques 
d’habitatge.

• Assessorament per al desenvolupament d’instruments adreçats 
al foment de la conservació i la rehabilitació del parc d’habitatges.

Serveis cívics:

• Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer.

• Assessorament jurídic en els processos d’execució hipotecària i 
desnonaments.

• Assessorament i tramitació dels expedients per la mesa de 
valoració per a situacions d’emergències econòmiques i socials.

• Assessorament en el desenvolupament de la protecció pública 
de l’habitatge.

• Assessorament i assistència tècnic-jurídica per a garantir el 
compliment dels mecanismes establerts per a la resolució de 
les situacions de sobreendeutament del deute hipotecari, amb 
l’objectiu de garantir el manteniment de l’habitatge o el possible 

reallotjament a famílies en risc d’exclusió assistencial 

• Assessorament tècnic-jurídic en matèria de pobresa energètica 
per a l’aplicació dels drets de les persones en situació de 
vulnerabilitat econòmica.

Governança:
• Oferir suport en la presa de decisions en matèria d’habitatge 
mitjançant la recerca i el tractament de les dades, així com 
l’elaboració i la tramesa de diferents informacions i documents.

• Foment d’acords de col·laboració amb el deganat del partit 
judicial per a l’acompanyament en el procés d’execució hipotecària 
i de desnonament.

• Assessorament tècnic i jurídic per al desenvolupament 
d'instruments dirigits a evitar la desocupació injustificada 
permanent dels habitatges i incorporar-los al mercat immobiliari 
mitjançant tècniques de foment o intervenció administrativa.

• Assessorament tècnic i jurídic en l’aplicació dels règims 
sancionadors establerts per a la vulneració dels deures inherents 
a la condició de propietaris d’habitatges.

• Assessorament tècnic i jurídic per al desenvolupament de les 
mesures previstes legalment dirigides a garantir la funció social 
de la propietat.

• Assessorament tècnic i jurídic per a la correcta promoció de 
l’exercici de les seves competències en matèria d’habitatge 

• Creació d’un espai de treball formatiu dirigit als professionals 
dels ajuntaments en matèria d’habitatge.

• Taula de coordinació comarcal pel dret de l'habitatge

• Xarxa comarcal d'habitatge.

La coordinació i el treball conjunt entre les dues administracions, 
Ajuntament i Consell Comarcal, garanteixen l'ampliació de 
recursos a disposició de la ciutanai i millorar així els serveis en 
matèria d'habitatge que es presten.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ les Franqueses en imatges ]

26è Cros Popular i 29è Cros Escolar de les Franqueses
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Commemoració del 83è aniversari del bombardeig de les Franqueses
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[ actualitat ]
Quarta edició del Febrer Científic 
Activitats obertes i sessions per a les escoles i els instituts

El mes de febrer torna a ser el mes de la ciència a les Franqueses. Com cada any, i ja en fa 4, el Servei de Biblioteca 
Municipal, en col·laboració amb les àrees de Cultura, d'Educació i d'Infància i Joventut, ha programat més d'una desena 
d'actes oberts a tothom i activitats per a l'alumnat de les escoles i dels instituts del municipi. Què podem fer enguany al 
Febrer Científic?

EXPOSICIÓ “MIL MILIONS D'ULLS PER A MIL MILIONS 
D'ESTRELLES”
A càrrec de l'Institut de Ciències del Cosmos de la facultat 
de Física de la UB.
De l’1 al 28 de febrer, a la Biblioteca Municipal de Bellavista

EXPOSICIÓ “MATEMÀTIQUES PER A UN MÓN MILLOR”
A càrrec del Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la 
Investigació de la facutat de Matemàtiques i Informàtica de 
la UB.
De l’1 al 28 de febrer, a la Biblioteca Mpal. de de Corró d’Avall 

ESPAIS DE LECTURA "LA AMENAZA DE ANDRÓMEDA" DE 
MICHAEL CRICHTON
Tertúlia càrrec del professor de Ciències Físiques de la 
UpC Manuel Moreno. Per a públic adult.
El 3 de febrer, a les 18 h, a la Biblioteca Mpal. de Bellavista. 
Activitat amb inscripció prèvia a partir del 27/1

TALLER D’EXPERIMENTS “EXPERIMENTEM AMB LA 
CIÈNCIA DE L'ART”
A càrrec del professor de Química Jesús Gasco
El 4, 11, 18 i 25 de febrer, a les 18 h, a l'Espai Zero
Activitat adreçada a joves.
Inscripcions a l’Instagram @espaizer0 / al pij.franqueses@
lesfranqueses.cat  / WhatsApp 670 433 346 a partir 24/1

MATINAL ASTRONÒMICA
Planetari, observació solar i moltes més activitats per a 
totes les edats
El 5 de febrer, de 10 a 13.30 h, a la plaça Major de Bellavista 

CONFERÈNCIA CIENTÍFICA "OBSERVANT ELS POLS"
A càrrec de Vanesa Balagué, investigadora del grup 
"Ecologia de microbis marins" del CSIC
El 9 de febrer, a les 18.15 h, a la Biblioteca Mpal. Bellavista.
Activitat per a joves i adults. Inscripció prèvia a partir del 26/1

L’HORA DEL CONTE CIENTÍFICA " CONTES DE L'UNIVERS" 
A càrrec de la rondallaire Rosa Fité
El 10 de febrer, a les 17.30 h, a  la Biblioteca Mpal. de Corró 
d'Avall.Inscripcions a partir del 3/2
Recomanada infants a partir de 3 anys

FEM DE PETITS CIENTÍFICS
A càrrec del divulgador científic Marc Boada
El 12 de febrer, a les 11 h, a la Biblioteca Mpal. Corró d'Avall
Inscripcions a partir del 5/2. Per a infants a partir de 8 anys.
El 19 de febrer, a les 11 h, a la Biblioteca Mpal Bellavista 
Inscripcions a partir del 12/2

ESPECTACLE CIENTÍFIC FAMILIAR "VALENTINA QUÀNTICA"
A càrrec de la companyia de Teatre Anna Roca
El 19 de febrer, a les 18 h, al Teatre Auditori de Bellavista 
Per a totes les edats i gratuïta. Entrades a www.entrapolis.
com a partir del 5/2

HORA DEL CONTE CIENTÍFICA PER A NADONS "LES 
BUTXAQUES DEL MAR"
A càrrec de la rondallaire Ada Cusidó
El 24 de febrer, a les 17.30 h, a la Biblioteca Mpal. Bellavista 
Per a famílies amb infants d'entre 0 i 36 mesos. 
Inscripcions a partir del 17/2

MONÒLEGS CIENTÍFICS "CIÈNCIA A L'HORA DEL VERMUT"
A càrrec de la companyia Big Van Ciència 
Activitat adreçada a joves i adults
El 26 de febrer, a les 12.30 h, a l’Espai Can Prat

INSCRIPCIONS A LA BIBLIOTECA ON ES FA L'ACTIVITAT
Bellavista:
938 404 388 bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Corró d'Avall:
935 661 550 bibliotecacorro@lesfranqueses.cat

32a edició CONCURS LITERARI
SANT JORDI
2022

Presentació d'obres fins a l'1 de març
Biblioteca Municipal de Bellavista

Dl i dc de 10 a 13.30 h / Ds de 10.30 a 13.30 h
De dl a dv de 15.30 a 20.30 h

Biblioteca Municipal de Corró d'Avall
Dl i dj de 10 a 13.30 h / Ds de 10.30 a 13.30 h

De dl a dv de 15.30 a 20.30 h
+ info a www.lesfranqueses.cat
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ESCOLA GUERAU DE LIOST
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08060939
Carrer de la Riera, 4 (Corró d'Avall) 938 463 216
www.gdl.cat

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

Xerrada virtual, dl. 21/2 a les 
12.30 h
Visita, dl. 21/2 a les 17 h

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

Xerrada virtual, dt. 22/2 a les 
15.30 h
Visita, dt. 01/3 de 17 a 19 h

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

Xerrada virtual, dc. 23/2 a les 
15.30 h
Visita, dc. 02/3 de 17 a 18.30 h

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

Xerrada virtual, dj. 24/2 a les 
15.30 h
Visita, dj. 03/3 de 17 a 18.30 h

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

Xerrada virtual, dv. 25/2 a les 15 h
Visita, dv 04/3 de 17 a 18.30 h

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

SECUNDÀRIA
Xerrada virtual, dt. 01/3, 18.30 h
Visita, dj. 03/3 ,16 h 
BATXILLERAT, dj. 07/4, 18 h

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

SECUNDÀRIA
Xerrada virtual, dc. 23/2, 18 h
Visita, dc. 02/3 ,18 h i 19 h i dl. 7/3 a les 
15.30, a les 16.45 i a les 17.45 h
BATXILLERAT, dc. 06/4, 18 h
C.F. GRAU MITJÀ dc. 30/3 , 18 h.
C.F. GRAU SUPERIOR dc. 18/5, 18 h.

Comença el viatge a l'escola dels grans
Sessió informativa per a famílies amb infants que començaran P3 durant el curs 2022-2023

Divendres, 18 de febrer, a les 18 h. al Teatre Auditori de Bellavista
Més informació al 938 466 506 o a educacio@lesfranqueses.cat

[portes obertes curs 2022-2023]

Aquesta programació pot patir canvis. 
Consulteu el web de cada centre educatiu abans de cada xerrada o visita.
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[ actualitat ]
Concurs de comparses pel Carnaval 
2022 de Corró d'Avall
Les inscripcions es poden fer fins al 18 de febrer

Les rues de Carnaval 2022 seran el dissabte, 26 de febrer. 
A Corró d'Avall sortirà de la cruïlla entre la carretera 
de Ribes i el carrer del Migdia a les 17 h. Enguany 
recorreran la carretera de Ribes, l'avinguda Santa 

Eulàlia, tornaran a enfilar per la carretera de Ribes passant 
pel passeig del Primer d'Octubre per acabar a la plaça de 
l'Ajuntament. 

Per tal que el seguici del Rei Carnestoltes llueixi d'allò més 
cal farcir la rua de comparses, Per això, a Corró d'Avall s'ha 
obert el termini d'inscripció amb les següents condicions:

• La comparsa ha d'estar formada com a mínim per 12 
integrants i ha de tenir una persona responsable major 
d'edat.

• Les comparses poden portar carrossa si així ho indiquen 
a la fitxa d'inscripció.

• S'ha de fer una exhibició de com a mínim 2 minuts a la 
plaça de l'Ajuntament.

• Tots els elements de la comparsa són responsabilitat 
dels i les participants i la música s'ha de lliurar prèviament

El jurat del Carnaval 2022 de Corró d'Avall emetrà el veredicte 
el mateix dia 26 de febrer en finalitzar les exhibicions. 
Els premis, valorats en 250 euros són per a les següents 
categories:

• Carrossa més insòlita

• Carrossa més xamosa

• Carrossa més marxosa

• Carrossa més trempada

• Millor exhibició

Les inscripcions es poden fer fins al 18 de febrer a cultura@
lesfranqueses.cat. Trobareu les bases íntegres i la fitxa 
d'inscripció a www.lesfranqueses.cat

A Bellavista també sortirà la rua de Carnaval el dissabte, 
26 de febrer, a les 17 h des de la plaça Major. El recorregut 
passarà pel passeig d'Andalusia, el carrer Travessia, la 
plaça Catalunya, el carrer Provença, la plaça Espanya, els 
carrers Girona i de la Ronda, per enfilar des del passeig 
d'Andalusia fins a la plaça Major.
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El Camp de Futbol Municipal de Corró d'Avall torna a 
disposar de servei de cafeteria des d'aquest gener. 
L'empresa Monfootball gestiona aquest espai després 
de la darrera licitació d'aquest espai. La nova gerència 

aposta per l'slow food, oferint productes de proximitat, 
saludables i amb preparacions diàries.

L'horari de la cafeteria del camp de futbol és de dilluns a 
divendres, de 17 a 22.30 h, i els caps de setmana de les 8 del 
matí fins a la finalització del darrer partit.

Reobre el servei de cafeteria al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d'Avall
El bar, que va cessar la seva activitat arran de la Covid-19, ha 
tornat a engegar durant el mes de gener

Torna la Ullals de les Franqueses

El Club Canicross les Franqueses organitza el Trofeu Múixing Ullals 2022. Serà 
el cap de setmana del 19 i 20 de febrer a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Amunt. S'ha previst un recorregut de 6,3 km per a les següents categories:

• DCMJ/DCWJ Canicròs 1 gos - Home / Dona Júnior
• DCM/DCW Canicròs 1 gos
• DCMV/DCWV Canicròs 1 gos
• DBM/DBW Bikejoring 1 gos
• DBMN/DBWN Bikejoring nòrdics 1 gos 
• DS1M/DS1W Scooter 1 gos 
• DS2 Scooter 2 gossos 
• DRA Vehicle de 4 gossos

La prova està coorganitzada amb la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i compta 
amb el suports del Patronat Municipal d'Esports.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ espectacles ]
Comèdia

Ds. 12 de febrer - 20 h Teatre Auditori Bellavista 
Durada: 75 minuts - Preu: 7 i 6* euros 

 MAMAAA!!!. Teiatròlics de Banyoles. De mare només n’hi ha una, 
però quan aquesta passa dels 100 anys i no té cap intenció de morir-
se, la cosa canvia. I si a més té un patrimoni que pot resoldre la vida 
dels fills..., l’espera es fa eterna. “Mamaaa!!!” és una comèdia que 
entre timbres, pastilles i llibretes d’estalvi mostra una realitat que tot 
just comencem a viure: una generació que ronda la seixantena que 
ningú no va preparar per a aguantar uns pares incombustibles.
Autors: Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez - Direcció: Belín Boix

Drama

Ds. 19 de febrer - 20 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 50 minuts - Preu: 7 i 6* euros 

 ABANS QUE ARRIBI L'ALEMANY. 8uit de Teatre de St. Cugat del Vallès. 
Qui és l’alemany? I per què la Júlia ha d’intentar viure abans que arribi 
i s’instal·li a la seva vida? La resposta és senzilla: perquè sap que 
l’alemany li robarà tot allò que és important i ja no recordarà a aquells 
que va estimar; ja no sabrà quan va ser feliç ni per què; ja no reconeixerà 
el somriure dels amics ni als mateixos amics. I és que l’alemany és 
poderós, tant que és impossible guanyar-lo en la guerra. Només se li pot 
robar temps, derrotar-lo en alguna batalla, escapolir-se’n d’ell mentre 
encara és possible. Autora: Marta Barceló - Direcció: Mario Fernández

Comèdia musical

Dg. 27 de febrer - 18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 105 minuts - Preu: 7 i 6* euros 

 JANA. Grup de Teatre Filagarsa de Molins de Rei. La Jana és una jove 
barcelonina, resident al barri de Gràcia, viu en parella i treballa en 
una food truck on ofereix uns excel·lents dolços elaborats per ella. 
La seva vida privada no és dolça, sinó amarga. La relació amb l’Èric, 
el seu company sentimental, no passa pel millor moment i sort en té 
del suport d’en Pol, la Beth i la Mar, que l’aconsellen i l’animen cada 
dia. Un fet ho canviarà tot. Una notícia és a punt de capgirar el futur 
d’aquesta jove. 
Autors: Ermenegild Siñol i Romà Ferruz - Direcció: Ermenegild Siñol

Musical mariner

Ds. 5 de març - 20 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 110 minuts - Preu: 7 i 6* euros 

 LA TAVERNA DE LA ROSITA. Qullunaka Grup de Teatre de Terrassa. 
A finals del 1895, en un poble català de pescadors viuen dos cosins, 
en Joan i en Carles, companys de jocs des de xics. En Carles, ric, fill 
d’un americanu, és cridat a files. Tots dos, des de petits, han crescut 
enamorats de la Marina, la filla de la Rosita, la tavernera del poble. 
Un triangle amorós, amb la Guerra de Cuba de fons, que ens remunta 
a èpoques pretèrites no tan llunyanes. Les guerres, quan s’acaben, 
deixen víctimes, les que van a morir, les ferides i les que sempre 
patiran les conseqüències de l’odi. 
Autor: Ramon Alcaraz - Direcció: Josep Manel Martínez.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ festival dels amateurs ]

Venda d'entrades

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

Anticipada, a partir de l'1 de febrer, 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

Drama

Ds. 12 de març - 20 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 100 minuts - Preu: 7 i 6* euros 

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

Comèdia

Ds. 19 de març - 20 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 100 minuts - Preu: 7 i 6* euros 

BOJOS PER LA PASTA. Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà. 
Un matrimoni d’esquerres, d’edat i classe mitjana, veu trastocada la 
seva tranquil·la i equilibrada vida per l’aparició sobtada, inexplicable 
i absurda de diners a casa seva. A partir d’aquest fet anecdòtic, que 
juga amb els límits de la realitat i la ficció, la relació dins la parella i 
amb la resta de personatges, la seva dona de fer feines i un veí del tot 
inusual, s’anirà embolicant d’allò més, produint tot un seguit d’escenes 
delirants.
Autor: Sébastien Thiéry - Direcció: Xavier Pigullem

Tragicomèdia cloenda del Festival dels Amateurs

Ds. 26 de març - 20 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 75 minuts - Preu: 7 i 6* euros 

IMPASSE, SENSE EIXIDA. El Coverol de les Franqueses del Vallès. 
Què passa si cites tot un seguit de persones diverses en un espai 
tancat?  El comportament és la forma de procedir de les persones 
davant els diferents estímuls que reben i en relació a l'entorn en el 
qual es desenvolupen.  Les intèrprets es trobaran, es coneixeran i 
viuran durant uns minuts tot allò que pot significar la vida. Un ràpid 
recorregut des de la infantesa fins el que coneixem com l'edat adulta, 
on els obstacles, la incertesa, les ganes de fer i de desfer predominen. 
Lluitaran contra tot i tothom, combatent les adversitats que s'hagin de 
trobar, gaudint des dels moments més màgics que han de viure fins els 
més foscos. Autor i direcció: Noel Jiménez
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1 dimarts
Audicions a l’Escola Municipal de Música de Les 
Franqueses del Vallès
18.30 i 19.30 h EMM (Piano grup 1 i 2)

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

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

2 dimecres
Audicions a l’Escola Municipal de Música de Les 
Franqueses del Vallès
17, 18 i 18.40 h EMM (Trompeta, trombó, bateria, 
conjunts de vents i corda, flauta travessera, saxo, 
violí i violoncel)

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

3 dijous
Audicions a l’Escola Municipal de Música de Les 
Franqueses del Vallès
17 i 19 h (Baix elèctric, contrabaix i grup piano)

Espai Zero. Parlem de Dol i malalties cròniques
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 
670 433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espais de lectura del Febrer Científic La 
amenaza de andrómeda de Michael Crichton
A càrrec de Manuel Moreno
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitat adreçada a adults
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal de 
Bellavista a b.franqueses.@diba.cat /938 404 388
Org. Servei de Biblioteca Municipal

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

4 divendres
Audicions a l’Escola Municipal de Música de Les 
Franqueses del Vallès
18 h EMM (Guitarra)

Espai Zero. Activitats Febrer Científic, la ciència 
i l’art, la pintura, la literatura i l’artística
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 
670 433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

5 dissabte
Febrer Científic: Matinal astronòmica
10 h Plaça major de Bellavista
Activitat per a totes les edats
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Concert de Gòspel amb Argentona Cor Gòspel i 
el Cor Mixt Amics de la Unió
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Entrades gratuïtes 30' abans del concert al 659 
642 920
Org. Ass. d'Intercanvis Socials i Culturals

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

6 diumenge
La Mitja Granollers-lesFranqueses-laGarriga 
9.30 h Sortida dels 10Km i del Quart
10.30 h Sortida de la Mitja des del carrer Esteve 
Terrades de Granollers/pl. Serrat i Bonastre
Més info. i inscripcions https://www.lamitja.cat/

Concert a la Mitja Marató
Els alumnes de l’Escola de Música acompanyaran 
als corredors de la Mitja Marató
De 10 a 12.30 h Plaça de l’escorxador, davant de 
la carretera de Ribes
Org. Escola Municipal de Música de les Franqueses 

Jornada Comarcal de Bàdminton
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. Consell Esportiu del Vallès Oriental i PME

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

8 dimarts
Espai Zero. Reciclem roba
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 
670 433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

9 dimecres
Taller de psicomotricitat per nadons
Taller dirigit a famílies amb nadons de 0 a 12 
mesos, impartit per la fisioterapeuta pediàtrica 
Laia Maseras. L’objectiu és familiaritzar-nos amb 
les metodologies (pikleriana, montessori) per 
fomentar el desenvolupament dels infants.
De 16 a 17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Org. ENEI (Espai Nado Espai Infant)
Més info. lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 

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

10 dijous
Hora del conte del Febrer Científic Contes de 
l’univers a càrrec de Rosa Fité
17:30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Activitat adreçada a partir de 3 anys
Inscripció a partir del 3/2 a la Biblioteca 
Municipal de Corró d’Avall a b.franqueses.c@
diba.cat o al 935 661 550
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Creem un podcast?
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 
670 433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

11 divendres
Espai Zero. Activitats Febrer Científic, la ciència 
i l’art, la pintura, la literatura i l’artística
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 
670 433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

12 dissabte
Febrer Científic: Taller  familiar La màgia dels 
bolquers amb Marc Boada
11 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Activitat adreçada a infants de 8 a 12
Inscripció a partir 5/2 a la Biblioteca de Corró 
d’Avall al 935 661 550 o al b.franqueses.c@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Festival dels Amateurs Mamaaa!!!
20 h Teatre Auditori de Bellavista
Preu: 7 i 6* euros. Entrades a www.entrapolis.com

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

13 diumenge
Cercle de Papallones
Cicle de trobades a càrrec d’Alba Álvarez Beltran 
destinat a nenes de 9 a 12 anys. 
Aquest taller és per a qui que vulgui explorar, 
divertir-se entre amigues, saciar dubtes, sentir-
se escoltades i lliures d'expressar-se, jugar, fer 
art i connectar-se amb la natura
D’11 a 13 h Hotel d’Entitats de Bellavista
Inscripcions a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
o al 679 61 28 53 Org.ENEI

Calçotada de Llerona – Memorial Pere Pou
13 h Antigues Escoles de Llerona
Org. CE Llerona

Monòleg No solo duelen los golpes
Amb Pamela Palenciano Jodar 
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Entrades gratuïtes a www.entrapolis.com 
Org. SIAD

15 dimarts
Espai Zero. Rebentem Sant Valentí
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 
670 433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

[ agenda ]
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"Febrer febreret, 
set capes i un barret"

17 dijous
Espai Zero. Punt de Trobada
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 
670 433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

18 divendres
Comença el viatge a l'escola dels grans
Jornada informativa per a famílies amb infants 
que començaran P3
18 h Teatre Auditori de Bellavista

Espai Zero. Activitats Febrer Científic, la ciència 
i l’art, la pintura, la literatura i l’artística
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 
670 433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

19 dissabte
Febrer Científic: Taller familiar El pot còsmic
A càrrec de Marc Boada
11 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitat adreçada a infants de 8 a 14
Inscripció a la Biblioteca Municipal de Bellavista 
a b.franqueses.@diba.cat o al
938 404 388 a partir 12/2
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Febrer Científic: Espectacle familiar Valentina 
Quàntica
Espectacle familiar de divulgació científica
A càrrec de la companyia de teatre Anna Roca
18 h Teatre auditori de Bellavista
Inscripció prèvia Entrapolis a partir de l’1 de 
febrer

Trofeu Múixing – La Ullals 2022
8 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Club Canicross Les Franqueses

Taller pràctic de benestar i d’autocura Risoteràpia
Amb Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social
D’11.30 a 13 h Centre Cultural de Bellavista
Org. SIAD

Festival dels Amateurs. Abans que arribi l’alemany
20 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Preu: 7 i 6* euros. Entrades a www.entrapolis.com

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

20 diumenge
Sortida de natura
Roca Centella des del Camí de La Servera
8.30 h Plaça Can Ganduxer
Inscripcions a info@lacivica.com
Org. Associació d’intercanvis socials i culturals

Trofeu Múixing – La Ullals 2022
8 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Club Canicross Les Franqueses

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

21 dilluns
Xerrada Prevenció de caigudes
A càrrec de Pablo Cabrera
16 h Centre Social i Casal d'Avis de Bellavista
Activitat adreçada a la gent gran

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

22 dimarts
Espai Zero. Taller de cuina
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 
670 433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

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

23 dimecres
Xerrada Prevenció de caigudes
A càrrec de Pablo Cabrera
16 h Casal Gent Gran les Franqueses 
Activitat adreçada a la gent gran

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

24 dijous
Hora del conte del Febrer Científic Les 
butxaques del mar amb Ada Cusió
17:30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitat adreçada a infants de 0 a 36 mesos
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal de 
Bellavista a b.franqueses@diba.cat
o al 938 404 388 a partir 17/2
Org. Servei de Biblioteca Municipal

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

25 divendres
Espai Zero. Activitats Febrer Científic, la ciència 
i l’art, la pintura, la literatura i l’artística
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 
670 433 346 o al pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Jam Session
19.30 h Auditori Escola Municipal de Música
Oberta a tots els públics amb aforament limitat
Org. Escola Municipal de Música 

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

26 dissabte
Febrer Científic: monòlegs d’humor
12:30 h Cafeteria Espai Can Prat
Activitat per a joves i adults
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal de 
Corró d’Avall a b.franqueses.c@diba.cat o al 
935 661 550 a partir 19/2
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Rua de Carnaval de Corró d'Avall
Sortida a les 17 h des de la cruïlla de la ctra. de 
Ribes amb els c. del Migdia
Inscripció per a comparses fins al 18 de febrer a 
cultura@lesfranqueses.cat 

Rua de Carnaval de Bellavista
Sortida a les 17 h des de la pl. Major de Bellavista
Inscripcions a l'Associació de Veïns de Bellavista

GRUP DE CRIANÇA I POST PART D'ENEI
Cada dimarts de 10 a 12 h al Centre Cultural de 
Bellavista.
Per a famílies amb nadons de 0 a 12 mesos i 
embarassades. 
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

CAN FONT

CURSOS, SARDANES, 
LA CÍVICA, OCUPACIÓ, 

TALLERS, 
CASALS INFANTILS I 

CENTRE DE JOVES
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[ grups polítics ]

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

El 21 de gener va ser el dia internacional de les abraçades. Fins ara potser no hi havíem parat mai atenció, però després 
d’aquesta pandèmia les abraçades son un bé preuat que han quedat a l’espera de recobrar la normalitat.
Però no només les abraçades s’han vist alterades, també ho han fet els petons i les encaixades de mans, les trobades i les 
sortides i, com no, la llibertat del nostre jovent. Tots hem estat joves i ens ha agradat socialitzar, sortir i quedar amb amics 
i amigues. I amb el tancament de l’oci nocturn ha passat a ser una realitat que a les Franqueses necessitem més espais i 
activitats pel nostre jovent. Per aquest motiu estem treballant per ampliar l’oferta per joves al poble. Volem que hi hagi espais 
i activitats que permetin aquesta socialització. Activitats motivadores, adaptades a les noves tendències i tecnològiques. Volem 
que el nostre jovent trobi el seu lloc a les Franqueses, que gaudeixin del municipi. Junts hem de fer de les Franqueses un lloc 
amable per a totes les edats!

TERRITORI AMENAÇAT

El sentiment de pertinença està molt lligat a la identitat del lloc on vivim i pertanyem, encara que sigui de manera inconscient. 
Els llocs viscuts, amb les seves característiques, configuren la nostra identitat, ens arrelen i vinculen amb el medi i amb 
la seva gent. Com a franquesina veig amenaçat el meu poble pel 4t cinturó (o Ronda del Vallès) que entrarà per l’Ametlla 
partint el pla de Llerona, creuant el riu Congost, el nucli urbà, el torrent de santa Margarida, passant pel nord de Milpins, 
amb viaductes per travessar la riera Carbonell i arrasant boscos fins la Roca i l’AP-7. Els diran que millorarà la mobilitat, 
facilitarà l’accessibilitat a Barcelona i connectarà el Vallès i el Baix Llobregat. Sí! Però qui parlarà de l’impacte ambiental, 
de l’afectació a conreus i masies, del canvi de paisatge... i del cop emocional dels qui som i pertanyem en aquest territori? 
Doncs ara, afegeixin l’amenaça de les plantes fotovoltaiques en terreny no urbanitzables i agrícoles, que de moment no 
proliferen perquè s’ha suspès l’atorgament de llicències fins l’estiu. I què fa l’equip de govern de Junts i PSC? Res! Dir “No 
al 4t Cinturó” per les Franqueses com si trinxar Gallecs, l’Ametlla o Samalús no ens afectés també a nosaltres i no haver 
convocat a pagesos, a regants, a consells de poble, a grups de l’oposició, entitats... per parlar-ne. La resposta és que els 
tècnics hi estan treballant (planyo els tècnics!) No estem davant de decisions tècniques sinó polítiques i, no prendre-les és 
l’amenaça.

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

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

Tots volem passejar per Les Franqueses i sentir-nos orgullosos, volem que en els nostres infants juguin en uns parcs nets i cuidats, 
volem seure a una terrassa i gaudir d’una plaça neta, ens agrada caminar per les voreres sense trobar-nos deixalles o excrements 
de gossos. No es tracta de posar-se medalles, es tracta de donar solucions reals. 
Des de fa uns dies hem posat a disposició de la ciutadania una APP que va més enllà de solucionar les incidències, pretén ser una 
eina de treball conjunt amb els nostres veïns i veïnes, per solucionar els problemes de manera ràpida i eficaç, i vosaltres sou una part 
fonamental per fer-ho possible i cuidar Les Franqueses entre tots! 
El PSC de Les Franqueses estem treballant en diverses accions que connecten amb el civisme: aquesta APP, campanyes de 
sensibilització, el cens de l’ADN gossos per lluitar contra l’incivisme que hi ha amb els excrements... Quan us connecteu a l’app no 
només esteu comunicant que s’ha trencat una paperera o que un contenidor està ple, esteu connectant amb el civisme, esteu cuidant 
casa vostra, ens esteu ajudant a fer que Les Franqueses estigui més neta i més cuidada. Sense la vostra implicació no seria possible, 
gràcies! 
DesCONNECTA l’inCIVISME i sentint-nos orgullosos del nostre municipi! 
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Imma Ortega
Regidora del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

Grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

Este año Junts y PSC vuelven a tener una holgada mayoría para poder aprobar el presupuesto municipal sin necesidad de tener 
que buscar a la desesperada apoyos como sucedió el año pasado, en el que el gobierno de Junts en minoría, y con un PSC que 
desde la oposición no estaba por la labor, se abrió a aceptar enmiendas y propuestas por parte del resto de grupos políticos.
En el caso de las que nosotros presentamos tanto para los patronatos como para el Ayuntamiento, la ejecución de lo pactado brilla 
por su ausencia. En cambio, nosotros sí que cumplimos con nuestro compromiso.
Nos consta que la confección del nuevo presupuesto está ya en un estado muy avanzado y a diferencia del año pasado, esta 
vez la oposición, por ahora, está completamente al margen. Por lo que prevemos que el equipo de gobierno pasará el rodillo 
descaradamente y sin necesidad de disimular, como pasó el año pasado, para una vez conseguido el apoyo no cumplir con lo 
pactado. 
El presupuesto municipal es la herramienta clave para la gestión pública de unos recursos que son de todos, financiados con los 
impuestos que pagamos los contribuyentes. Y en él quedan definidos en qué se gasta y cómo se gasta.
Y este año aunque no tengamos la posibilidad de introducir alguna modificación para mejorar el presupuesto vamos a fiscalizar 
partida por partida para que no se despilfarre y para que se gaste bien hasta el último céntimo.

Impopular no vol dir dolent
Quan en un centre escolar la proporció d’alumnes d’un perfil socioeconòmic o cultural de ter minat és diferent de la proporció d’aquest 
perfil al seu territori parlem de segregació escolar. L’any 2020 el Síndic de Greuges assenyalava que estem entre el grup de 42 mu-
nicipis de Catalunya amb segregació escolar molt alta. Ocupem el segon lloc entre els 12 municipis catalans que han empitjorat en 
els últims cinc anys i el primer dels 16 que empitjoren continuadament des de fa més d’una dècada. Poca broma! Aquest no vem bre 
passat la Fundació Bofill va publicar un dossier sobre l’evolució de la segregació es colar a Catalunya. El 9 Nou es va fer ressò de les 
dades relatives a la comarca i va parlar amb alguns regidors de municipis amb centres segregats, entre altres el nostre. Mentre que 
les dades indiquen que la segregació a primària no millora i que puja a secundària, el regidor nega el problema, mantenint la posició 
habitual de l’àrea d’educació els darrers anys de minimitzar el problema i afirmar que fan les coses bé. L’administració municipal 
ha de ser la primera interessada a resoldre un problema que té conseqüències negatives en la cohesió social. Cal deixar de negar 
l’evidència que les dades ens posen davant del nas; cal reconèixer que si la situació empitjora és que les mesures són inadequades 
o insu fi cients; cal adoptar una actitud proactiva i fer propostes en comptes de limitar-se a esperar instruccions del Departament; 
cal arriscar-se a prendre decisions que poden resultar im po pu lars però que beneficiaran el conjunt de la població. Què o qui ha de 
canviar a l’àrea d’edu cació perquè es comencin a prendre mesures efectives contra una segregació que s’agreuja?

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.




