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[ telèfons d’interès ]

butlletí municipal de 
les franqueses

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

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

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

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

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

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

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

23-25

Consulta tota la programació del març

No és un dia, és un dret”. Així 
és. Ho recordem sempre. 
La lluita per combatre les 
desigualtats per raó de 

gènere ha de ser diària perquè, ho hem 
dit en moltes ocasions, les desigualtats 
porten implícites també formes de 
violència. I de violències hi ha de molts 
tipus. El 25N vam decidir tancar les 
portes a les violències masclistes. 
Aquest 8M recordem que la igualtat no 
és un dia, sinó un dret. 

Des de les Franqueses del Vallès estem 
actius en aquesta lluita. Ho veiem amb 
les accions que es porten a terme 
des de l’àrea de Feminisme i Igualtat, 

però cal remarcar que aquesta és una tasca transversal. L’administració pública 
tenim l’obligació i el deure de ser un exemple i implementar mesures que enderroquin 
aquestes desigualtats que, en moltes ocasions, es poden combatre també políticament. 
Des de l’Ajuntament hem promogut, per exemple, programes de formació i ocupació 
dirigits a dones. Som conscients que en la formació i l’ocupació hi ha diferències per raó 
de gènere sobretot perquè les cures, d’infants i gent gran, recau majoritàriament sobre 
les dones. Per tant, aquestes accions són solucions temporals que s’han de treballar de 
manera més transversal. És dir, que el que hem d’aconseguir com a societat és que la 
dona, només pel fet de ser-ho, no tingui atorgades unes obligacions que li impedeixin 
créixer com a persona. I que si decideix tenir-les, perquè això també és un dret, tingui el 
suport emocional i econòmic com per poder-ho sostenir. En definitiva, això és la igualtat. 

Però cal acabar amb moltes altres coses: amb les diferències salarials, que segons 
quines feines estiguin supeditades al gènere, que les decisions personals com formar 
una família siguin un condicionant per a la contractació,.. i així podríem anar nomenant un 
llistat encara massa llarg. I és que és cert que hem avançat en el camí cap a la igualtat, 
però queda molta feina per fer. Una feina que hem de fer des de les administracions, 
però també a nivell estructural, com a societat. L’educació, la cultura,... tot és clau per 
aconseguir un món més just i lliure de desigualtats. 

Tan de bo hi hagi un dia que no haguem de reivindicar, sinó només recordar que ho vam 
aconseguir. Per això, des de les Franqueses diem «No és un dia, és un dret».

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès

GRUPS 
POLÍTICS

22-23

ESPECTACLES

22

Festival dels Amateur

EN IMATGES

14-15

Torna el Carnaval a les Franqueses
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[ actualitat ]

Després de més de 4 anys i mig de paralització del 
projecte del Sector N de les Franqueses, el Jutjat 
del Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona 
ha aixecat la suspensió cautelar del projecte de 

reparcel·lació d'aquesta zona. Això suposa que es reprèn el 
procediment per desenvolupar un nou polígon industrial en 
aquests terrenys situats a tocar de Cardedeu. "És una gran 
notícia pel municipi arran de l'acord al què vam arribar amb 
Sandoz. Això vol dir ocupació, llicències d'activitat, llicències 
d'obra, parcel·les per vendre i que l'Ajuntament pugui 
construir el nou pavelló i les noves dependències policials i 
municipals" ha comentat l'alcalde, Francesc Colomé, en 
conèixer la notícia.

Llum verda al Sector N de les Franqueses
El Jutjat del Contenciós Administratiu aixeca la suspensió cautelar del 
projecte de reparcel·lació d'aquesta zona industrial

El Sector N va quedar paralitzat durant l'estiu de 2017 
arran d'un recurs presentat per una de les empreses de la 
zona, Sandoz, i que va provocar una suspensió cautelar 
dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Des 
d'aleshores, l'Ajuntament i Sandoz, han matingut converses 

per desencallar aquest projecte. Finalment, durant l'estiu del 
2021, les dues parts van arribar a un acord a través de dos 
convenis per modificar el pla de reparcel·lació i el Pla Parcial.

La resolució judicial dóna llum verda a continuar amb el 
projecte del Sector N que esdevindrà un nou motor del sector 
industrial i econòmic del municipi amb més de 455.000 m2 de 
polígon que també contempla més de 100.000 m2 de zones 
verdes i més de 20.000 m2 per a equipaments.
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La residència i centre de dia per a gent gran de Bellavista 
està cada dia més a prop d’esdevenir realitat. És en 
aquest sentit, que l’alcalde, Francesc Colomé, ha 
convidat a la consellera de Drets Socials, Violant 

Cervera, a les Franqueses per perfilar les condicions amb 
què es posarà en marxa aquest nou equipament. I és que la 
residència i centre de dia serà municipal, però cal definir quin 
tant per cent de les places seran concertades, públiques o 
privades. 

En una reunió  amb l’equip de govern, la consellera de Drets 
Socials, Violant Cervera, ha valorat molt positivament l’esforç 
de l’Ajuntament per engegar un projecte de residència i centre 
de dia per a gent gran de titularitat pública. La consellera 
també s’ha compromès a fer un estudi de les necessitats de 
places per a gent gran a les Franqueses per establir l’acord 
entre l’Ajuntament i la Generalitat. "Farem un mapa de les 
necessitats de places per a gent gran. Hauríem d’intentar que 
el 50 o 60% siguin públiques a les Franqueses", ha dit Cervera. 
L’alcalde, Francesc Colomé, ha destacat que al Vallès Oriental 
hi ha dèficit de places de residència i centre de dia per a gent 
gran i cal que aquest projecte esdevingui realitat el més aviat 
possible. "Necessitem que la Generalitat ens concerti les 
places", ha dit Colomé. L’alcalde també ha explicat que aquest 
centre a Bellavista entrarà en funcionament en un màxim de 
tres anys. 

"Hauríem d’intentar que el 50 o 60% de les 
places siguin públiques a les Franqueses"
La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha visitat el terreny 
que es destinarà a la residència i centre de dia de Bellavista

Reunió de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, amb l'equip de govern

Els fets delictius a les Franqueses disminueixen entre 2019 i 2021

Les infraccions penals a les Franqueses han disminuït un 1% 
en el període comprès entre 2019 i 2021, segons les dades 
que es desprenen de la Junta Local de Seguretat que s’ha 

celebrat el mes de febrer amb tots els cossos de seguretat que 
actuen al municipi. Els fets delictius que més han augmentat 
són els lleus, mentre que els més greus han disminuït. En 
aquest sentit, i tenint en compte les dades, el delicte per estafa 
per informàtica ocupa el primer lloc (23%), el furt el segon lloc 
(22,4%) i els danys el tercer lloc (17,7%). 

En aquesta trobada la Policia Local de les Franqueses i els 
Mossos d’Esquadra han destacat la importància dels dispositius 
que han coordinat conjuntament en casos que han provocat 
malestar en els últims mesos com els aldarulls de la plaça de 
la Malagarba, que han finalitzat amb el seu tancament per tal 
de reformar-la urbanísticament, i els controls als polígons 

Durant la reunió entre la consellera i l’equip de govern de 
l’Ajuntament de les Franqueses també s’han tractat altres 
temes socials. Violant Cervera ha exposat la possibilitat 
d’acollir-se a Fons Europeus per promoure habitatge social 
al municipi. En aquest sentit, l’alcalde, Francesc Colomé, ha 
avançat que és necessari el lloguer social i s’ha compromès 
a estudiar la seva implementació al Sector R i UA21, sobretot 
adreçat a joves, a gent gran i a col·lectius vulnerables. La 
consellera també ha destacat que les Franqueses, per haver 
superar els 20.000 habitants, es convertirà en una àrea bàsica 
de serveis socials.

industrials per evitar la concentració de vehicles les nits del 
cap de setmana. Els dos cossos policials s’han compromès a 
mantenir aquesta coordinació i la bona entesa per continuar 
treballant en la seguretat al municipi. 

Durant la Junta Local de Seguretat, l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, ha refermat el seu compromís a "destinar 
300.000 euros en càmeres de videovigilància a punts estratègics 
del nucli urbà i dels polígons i incrementar el cos de la Policia 
Local de les Franqueses en 10 agents. També treballarem per 
millorar les dades d’accidentalitat a la via urbana. Portarem els 
punts més conflictius a la comissió de mobilitat en els propers 
dies". En aquesta sessió també hi ha assistit el Delegat Territorial 
del Govern de la Generalitat de Catalunya, Antoni Morral, que 
ha valorat les dades amb "normalitat positiva". Aprofitant la 
presència del delegat del govern i de la Subdirectora General de 
Suport al Sistema de Seguretat en àmbit local del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Begoña Curto, Colomé 
ha aprofitat per demanar més presència dels Mossos d’Esquadra 
a les Franqueses del Vallès.

Des de 2019 que no se celebrava una Junta Local de Seguretat 
com a conseqüència de la pandèmia. També hi han assistit 
també el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de les 
Franqueses, Moisés Torres, i representants de la Policia Local 
de les Franqueses, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia 
Nacional

Moment d'inici de la Junta Local de Seguretat a Can Ribas durant el febrer

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès



6

[ actualitat ]
L’ampliació del cementiri de Corró d’Avall 
un pas més a prop de fer-se realitat
El nou cementiri comptarà amb un espai dedicat a la mort 
perinatal, gestacional i neonatal

L’ampliació del cementiri de Corró d’Avall   és cada 
vegada  més a prop  de convertir-se en  una  realitat 
al municipi. Actualment el projecte està en procés 
d’adjudicació del contracte d’obres amb l’objectiu 

d’iniciar-les abans de finalitzar aquest 2022.

El nou recinte tindrà una superfície de 1.113,70 m2 i un total de 
540 nínxols, 80 columbaris i 4 nínxols per a fossa comú. A més, 
la nova ampliació tindrà un accés independent des de l’exterior 
i estarà connectada per l’interior amb el cementiri existent. El 
nou recinte, que es construirà en dues fases, es situarà a la 
parcel·la annexa a l’actual cementiri, en uns terrenys utilitzats 
actualment com aparcament.

Un cop finalitzada l’obra, el cementiri tindrà una superfície 
total de 3.438,70 m2 i disposarà també d’un espai dedicat 
a la mort perinatal, gestacional i neonatal. Aquest serà un 
espai en memòria de tots els nadons que van morir al ventre 
de les seves mares o al poc de néixer i que, sovint, no tenen 
el reconeixement que es mereixen. L’Ajuntament pretén oferir 
un espai de record i homenatge a les famílies que passen per 
la devastadora situació de perdre el bebè que estaven gestant, 

Al juny s’ampliarà l’edifici de vestidors del camp de futbol de Corró d’Avall 

Les obres de reforma i ampliació de l’edifici de vestidors i 
l’hotel d’entitats del camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall començaran el mes de juny, 

ajustant-se a les necessitats funcionals dels equipaments, al 
paisatge i a les condicions ambientals.  

L’Ajuntament pretén reformar la zona de despatxos de la 
planta baixa dotant-los de llum natural i adaptant les mides del 
passadís per garantir l’accessibilitat de les persones usuàries. 

alhora que socialment reafirma el valor de les seves pèrdues 
i l’equipara al de la resta de defuncions (cosa que sovint no 
passa).

Actuacions anteriors realitzades al cementiri 

El cementiri es va començar a construir l’any 1863 i en els 
darrers anys s’hi han realitzat diverses intervencions. L’any 1994 
es va realitzar la primera ampliació del cementiri, ampliant el 
recinte en 1.158,25 m2. L’any 2014 es va realitzar la rehabilitació i 
millora de les cobertes dels nínxols existents, i la construcció del 
darrers grup de nínxols que quedava per completar. Finalment, 
l’any 2019 es van instal·lar 20 unitats noves de columbaris.

En aquesta mateixa planta es reorganitzarà la distribució de 
l’espai per millorar-ne la connexió i es realitzaran millores en 
el sistema de climatització per tal de tenir un major control i 
optimització de la temperatura de l’equipament i millorar-ne 
el confort. 

Les obres d’ampliació se centren en la construcció de dos 
despatxos i d’un magatzem a la planta baixa. Pel que fa a la 
planta primera, l’ampliació es basa en la construcció d’una 
sala polivalent d’ús social per a les entitats i connectada amb 
el porxo d’accés. La sala serà vidriada per tal de mantenir 
la relació visual tant amb el camp de futbol i el bar, com 
amb el complex de pistes de la zona d’accés. A més, també 
es construiran uns nous serveis públics, un vestidor per a 
àrbitres, un despatx per a la consergeria i un segon magatzem 
per a les entitats. L'actuació contempla la instal·lació de 
captació solar fotovoltaica per cobrir el consum d'aigua 
calenta de tot el conjunt de vestidors del camp de futbol. 

El consistori busca millorar la connexió de tots els espais per 
tal de facilitar la circulació a l’interior de l’equipament. Es 
preveu que les obres tinguin una durada aproximada d'1 any. 

Imatge virtual de l'avantprojecte d'ampliació de la zona de vestidors
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Pous canadencs per aprofitar l’energia 
geotèrmica a l’Aula de Natura
Es tracta d’un sistema que utilitza la temperatura emmagatzemada a 
l’interior de la Terra

És molt probable que qui hagi passejat durant el mes 
de febrer pel Parc del Falgar i la Verneda hagi vist 
unes excavacions amb uns tubs sota a terra a prop de 
l’Aula de Natura. I és que les obres avancen i ja s’hi 

han instal·lat els pous canadencs que permetran aprofitar la 
temperatura emmagatzemada a l’interior de la terra. Seguint 
la filosofia del projecte del parc, l’Aula de Natura s’ha construït 
tenint en compte els principis de sostenibilitat ecològica i, per 
tant, d’estalvi energètic. I aquesta és la premissa que segueix 
ara la instal·lació de pous canadencs.

El subsòl, a certa profunditat, sempre es manté a una 
temperatura estable durant tot l’any. Els pous canadencs 
tenen com a objectiu d'utilitzar aquesta temperatura constant 
per climatitzar els edificis, proporcionant frescor a l’estiu 
i una reducció de fred a l’hivern. Això s’aconsegueix fent 
excavacions a uns metres de profunditat i instal·lant uns tubs 
per aprofitar l’energia geotèrmica. D’aquesta manera l’Aula 
de Natura disposara d’un sistema de climatització i ventilació 
sostenible fent servir recursos naturals.

Durant el febrer s'han fet els treballs per instal·lar els pous canadencs

Els tubs s'instal·len al subsòl per aprofitar l'energia geotèrmica

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Les Franqueses continua aplicant criteris de gestió 
sostenible a les zones verdes urbanes. Ja fa anys que 
per combatre les plagues s'utilitza el sistema de lluita 
biològica, afavorint la proliferació de depredadors 

naturals de pugó i d'altres insectes. Ara, i després de fer 
proves a espais com el Parc del Mirador o Can Santa Digna, el 
municipi aposta per la sega diferenciada.

Què és la sega diferenciada?
Aquesta tècnica consisteix en la sega dels espais verds per 
sectors. En una mateixa àrea conviuen zones amb l'herba 
baixa amb d'altres on es deixa crèixer i completar així el cicle 
biològic. Aquests espais sense segar són molt comuns en 
molts països europeus i és una pràctica habitual també en 
jardins privats.
Aquest tipus de sega redueix la pressió humana en els espais 
sense segar de les zones verdes urbanes preservant l'hàbitat 
natural de fauna auxiliar, millorant l'equilibir i el control 
d'espècies i de plagues i racionalitzant recursos.

Quins són els beneficis?
Ajudar a impulsar la lluita biològica contra les plagues.
Incrementar la biodiversitat en els parcs i jardins.
Reduir la pressió humana sobre certes zona dels espais verds 
urbans.
Floració diversa, que es tradueix en una millora paisatgística i 
en l’augment d’espècies de papallones, indicadores de la bona 
qualitat de l’hàbitat.

Aposta per la sega diferenciada a les zones 
verdes urbanes
Aquesta tècnica permet mantenir la biodiversitat i evitar plagues

Recuperar la germinació de les especies que hi ha a la zona 
i deixar-les créixer fa que augmenti la matèria orgànica 
i s’oxigeni el sòl millorant-ne la seva qualitat. Aquest fet 
afavoreix la retenció de l’aigua i ajuda a reduir l'efecte illa de 
calor.

En quins espais s’aplicarà la gestió diferenciada?
• Parc del Mirador.
• Parc de Can Patirem, a la zona de talussos.  
• Parc del polígon del Pla de Llerona.
• Carrer Sant Isidre. 
• Solar darrera l'Escola Bressol Municipal Cavall Fort.
• Parc de Milpins, en la zona al límit amb el bosquet de l’est. 
• Parc zona d’equipaments de Can Santa Digna.
• Solar d’Anna M. Mogas.
• Límit Ribera del Congost .
• Solar del carrer del Cadí.

L'Ajuntament senyalitzarà les zones verdes on s'apliqui la 
sega diferenciada.

Actuacions contra la processionària del pi en diverses pinedes

L'Ajuntament està instal·lant trampes contra la 
processionària del pi en diverses pinedes dels 
nuclis urbans del municipi on s'ha detectat 

la presència d'aquesta eruga. De moment, les 
trampes s'han situat a les places de Mossèn 
Pere Baixeras (rere l'església de Santa Eulàlia 
a Corró d'Avall), a la plaça de la Música (darrere 
de l'Escola Municipal de Música) i a la plaça dels 
Països Catalans de Bellavista. A més a més, en 
les pinedes on s'ha detectat una gran quantitat 
d'aquesta espècie, s'està procedint a la retirada de 
les bosses que aquests animals construeixen a la 
copa dels arbres. 

Des de 2019 no es permeten tractaments 
preventius contra aquesta plaga i només es pot 
actuar quan les bosses de la processionària ja 
són visibles. Aleshores, es pot realitzar la retirada 

física de les bosses; la instal·lació de trampes o, 
en arbres molt afectats, s'aplica l'endoteràpia 
amb la injecció a pressió d'un biocida que 
s'incorpora a la sàvia de l'exemplar tractat 
per arribar a les fulles de les que finalment 
s'alimenten les erugues.

La processionària del pi és un lepidòpter que 
genera pèls urticants durant els estadis larvaris 
finals i que poden provocar reaccions al·lèrgiques 
en humans i en animals. Ponen els ous a les 
fulles dels pins i durant el seu desenvolupament 
larvari s'hi instal·len per alimentar-se de les 
parts més tendres de les fulles, malmetent 
els exemplars on viuen. Al final de la fase 
larvària descendeixen dels arbres per enterrar-
se i continuar els seu desenvolupament que 
finalitzarà amb l'eclosió en forma de papallona.
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L'Ajuntament de les Franqueses s'ha adherit a la 
Declaració de Sabadell. Aquest document, signat 
durant el 2n Congrés sobre la Qualitat de l'Aire, té com 
a objectiu aconseguir un acord polític i social per a la 

millora de la qualitat de l'aire als municipis catalans. Per 
això, demana un paper protagonista i proactiu dels pobles i 
de les ciutats i un gran acord a tots els nivells per aconseguir 
aquesta fita. També compromet tots els ajuntaments 
signants a adoptar mesures de planificació urbanística; 
de mobilitat i, de control, de prevenció i de gestió de les 
emissions de contaminants atmosfèrics.

La declaració justifica les accions per a la millora de la 
qualitat de l'aire en base a les afectacions en la salut de 
les persones, en el canvi climàtic i en l'impacte social que 
poden tenir. També demana una acció conjunta i coordinada, 
amb acords polítics i socials i el paper que els municipis han 
de tenir en aquestes accions. I per fer-ho els signants de la 
Declació de Sabadell es comprometen a:

1. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya 
un gran acord polític i social per la millora de la qualitat de 
l’aire, amb participació rellevant del món local.

2. Adoptar mesures fermes per millorar la qualitat de l’aire 
i reduir les emissions de GEH a les nostres ciutats i pobles, 
més enllà de les competències atribuïdes i impulsar accions 
concretes i urgents en cadascun dels àmbits següents:

• Adoptar una planificació urbana, un disseny 
d’infraestructures i equipaments públics sostenibles i 
una gestió de l’entorn urbà que tinguin en consideració 
la salut pública i la seva relació amb la qualitat de l’aire.

Adhesió a la Declaració de Sabadell per 
a la millora de la qualitat de l'aire
Els signants aposten per fer polítiques municipals que hi contribueixin

Les Franqueses replantarà un centenar d'arbres a carrers i zones verdes

Durant les properes setmanes, l'Ajuntament procedirà 
a la replantada d'un centenar d'arbres a carrers i 
zones verdes. Aquests exemplars substituiran a altres 

que es talaran o ja s'han talat perquè estaven morts, patien 
malalties, entraven en conflicte amb altres arbres o per 
perill de caiguda. 

• Promoure la pacificació de la mobilitat urbana privada 
a les nostres ciutats i pobles: una mobilitat que 
redueix les emissions, amb la millora dels transport 
públic urbà i interurbà, amb la promoció dels vehicles 
elèctrics i els desplaçaments a peu o amb bicicleta.

• Millorar i innovar en els serveis de transport urbà i de 
mercaderies.

• Promoure el seguiment, avaluació i control de 
contaminants atmosfèrics locals.

• Regular i controlar els focus d’emissió de les obres 
públiques i privades.

• Promoure una transició decidida cap a les energies 
netes i renovables.

• Informar i conscienciar la ciutadania sobre la qualitat 
de l’aire i l’impacte de la contaminació atmosfèrica en 
la salut, i promoure la seva participació efectiva en les 
accions que cal portar a terme.

• Incorporar criteris de gestió i millora de la qualitat de 
l’aire en els instruments de fiscalitat municipal.

Els nous arbres s'han escollit tenint en compte criteris 
com l'adequació a la zona climàtica i que, per tant, puguin 
sobreviure tant a les glaçades com a les altes temperatures; 
que siguin espècies amb el mínim de plagues possible i, 
que el seu creixement no suposi molèsties pel veïnat, pel 
pas de vehicles o interferències a les façanes.

La replantada es localitza en els següents espais:

• A Can Xiol s'hi replantes 35 aurons de freeman.
• A la plaça de la Música, s'hi planten 5 magnòlies noves.
• A la plaça Major, 6 aurons de freeman.
• A Can Patirem, se substitueixen 5 exemplars per 

aurons blancs i prèviament es millorarà la qualitat 
del sòl.

• A la plaça dels Països Catalans es plantaran 4 
noguers del Japó, també coneguts com a gingko 
biloba.

En altres espais es replantaran espècies com roures, 
fotínies, til·lers, cirerers, pomeres, perers, pruneres de 
jardí, freixes i aurons.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Les Franqueses lluita per la igualtat

12 a 13.30 h Vermut amb Ester VIvas, 
autora del llibre Mama desobedient. Una 
mirada feminista a la maternitat. 
Conferència en què l’escriptora tractarà 
temes com què suposa ser mare avui, per 
què necessitem que el feminisme incorpori 
la defensa dels drets de les mares a la 
seva agenda, i la violència obstètrica com a 
forma de violència de gènere, entre d’altres 
qüestions. 
*Servei d’acollida per a infants dinamitzat 
per La Xarranca.

13.30 a 14 h  Ballada de sardanes feminista
A càrrec dels Sardanistes Franquesins

14 a 15.30 h Dinar popular: fideuada, 
beguda i postres. 
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia del 21 
de febrer al 4 de març, de 9.30 a 12.30 h, a 
Bellavista Activa (Carrer Rosselló, 39) o al 
correu feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat 
indicant nom, cognoms, DNI, i el nombre de 
tiquets a reservar. Aforament limitat.
L’entrega dels tiquets es farà el 5 de març, a 
la plaça Joan Sanpera, de 9 a 11.30 h. 

FOOD TRUCKS
A partir de les 16 h hi haurà 
food trucks amb servei de 
begudes i menjar.

Escenaris violetes 
amb les actuacions de:

14:30 h Ana Yshni
Cantautora local

15 h Escola Municipal de 
Música Claudi Arimany

15.45 h Cor Camins

16.30 h Coral Xeremeia

Les Franqueses celebra el Dia Internacional de les Dones amb una agenda plena d'actes i d'activitats encaminades a la 
conscienciació i l'autoconeixement de la dona. Durant el mes de març, en especial els dies 5 i 8, hi ha previstes activitats i 
espais destinats a reivindicar la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes.

La bandera feminista també onejara des del balcó de l'Ajuntament. A més, del 5 a l'11 de març, la façana de l'edifici quedarà 
il·luminada amb llums de color violeta.

Aquesta és la programació prevista:

DONA FESTIVAL
5 de març
Plaça Joan Sanpera

9 a 10.30 h Matinal de ioga i meditació
A càrrec d’Ingravitt. Cal portar estoreta.

10.30 a 11.30 h Esmorzar

10.30 a 11.30 h Taller Cua de Sirena, 
basat en el conte d’Alba Barbé i Serra i 
Sara Carro Ibarra 
A càrrec de l’Associació Mirall. Feminisme 
d’Acció Social. 
Activitat per a infants a partir de 7 anys.

10.30 a 12 h Escacs per la igualtat
A càrrec del Club d’Escacs les Franqueses.

10.30 a 12 h Taller de dansa i expressió 
corporal a través de la pintura 
Taller dirigit per Eugènia Tovar Guzmán i 
l’Escola de Dansa Moving.
Sessió de dansa creativa on, a més de 
ballar, les famílies es podran expressar a 
través del dibuix i la pintura. 
Aquest taller ofereix una experiència 
integral de connexió amb l’art i l'essència 
de la persona. 
Hi haurà exhibició final de l’Escola de 
Dansa Moving.

11 a 14 h Espai infantil: vine a jugar en 
igualtat!
Activitat per a infants de 0 a 12 anys. 

17.15 h Hermandad Rociera de Bellavista

18 h Ball en línia
A càrrec de l’Associació Llar d’Avis de 
Bellavista

19 h Konkordia
Grup de set veus de dones artistes que 
neix de la necessitat de conscienciar sobre 
la importància de la figura de la dona 
als escenaris i d’exaltar la lluita per un 
canvi social basat en l’horitzontalitat, el 
feminisme i la diversitat.

DIA DE LES DONES
8 de març
Plaça de l'Ajuntament

13 h ACTE INSTITUCIONAL

 > Lectura de manifest

 > Performance amb l’alumnat de 
l’Institut El Til·ler

 > Poetry slam, a càrrec de Germán 
Chocero Carmona

 > Mentre es desenvolupi l’acte, 
l’artista local Sigrid Amores pintarà 
una peça artística en directe.

ACTIVITAT DIRIGIDA A 
L'ALUMNAT DE 4rt d'ESO

Trobades amb perspectiva de gènere: 
El repte de ser dona, avui. 

Activitat realitzada en col·laboració 
amb l'Associació Mirall. Feminisme 

d'Acció Social que pretén conscienciar 
i sensibilitzar a l’alumnat dels reptes 
i les situacions a les quals les dones 
s'enfronten durant el seu dia a dia.
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El Servei d’Assessorament Jurídic a la Dona i a Persones LGTBI ja 
està en marxa

Les dones o persones LGTBI que necessitin assessorament 
jurídic ja el poden demanar a través del SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones de les Franqueses. 

Aquest assessorament s’ha posat en marxa arran d’un conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament i el Col·legi d’Advocats de 
Granollers, que atén a les usuàries dos dimecres al mes a 
les dependències del SIAD de Bellavista, a Bellavista Activa, 
i a les de Corró d’Avall, a l’Espai Can Prat. Si la persona que 
necessita fer la consulta té dificultats per desplaçar-se fins a 
les instal·lacions municipals pot demanar atenció telefònica. 

Les persones que necessitin aquest servei s’han de posar 

Protocol d’Abordatge de les Violències 
Masclistes i LGTBIfòbiques
Es tracta d’una guia amb recursos per prevenir, detectar i actuar 
davant d’aquest tipus de violència

L’Ajuntament de les Franqueses ha començat la 
redacció del Protocol d’Abordatge de les Violències 
Masclistes i LGTBIfòbiques. Un document que ha de 
donar eines als professionals dels serveis públics 

del municipi per prevenir, detectar i actuar en casos on es 
manifesti aquest tipus de violència. Tot i que en els propers 
mesos hi haurà una guia completa, cal destacar que és un 
protocol canviant que s’ha d’anar revisant a mesura que, 
amb el temps, apareixen nous tipus de violència. També és 
important destacar la incorporació de la població LGTBI en 
aquest document.

El Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes 
i LGTBIfòbiques té com a objectiu coordinar l’acció 
d’institucions i agents socials davant d’aquests casos i, 
per tant, serà una guia que definirà un circuit d’actuació 
en què cada agent implicat sabrà què cal fer i qui té les 
competències per fer-ho. 

En aquests moments el Protocol d’Abordatge de les Violències 
Masclistes i LGTBIfòbiques està en procés de redacció i es 
treballa en paral·lel amb un Pla Intern d’Igualtat de Gènere i el 
Pla Local d’Igualtat i de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere 
de les Franqueses.

Sessions presencials
14 de març, 18 h, Centre Cultural de Bellavista
21 de març, 18 h, Antigues Escoles Escoles de Corró d'Amunt
22 de març, 18 h, Biblioteca Municipal de Corró d'Avall
23 de març, 19 h, Antigues Escoles de Marata
28 de març, 18 h, Antigues Escoles de Llerona
Accedeix a l'enquesta digital per elaborar el Pla d'Igualtat escanejant el codi QR

Participa en l'elaboració del Pla Local d'Igualtat i de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènerere

en contacte amb el SIAD. L’horari d’atenció és de dilluns a 
dijous, de 9.30 a 13.30 hores. Cita prèvia a 938 466 618 o siad@
lesfranqueses.cat.
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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha 
nomenat a Manuel Luque Tagua com a jutge de pau titular 
de les Franqueses del Vallès, el qual prendrà possessió 

del càrrec el proper 4 de març, iniciant la seva a activitat a 
partir del dilluns 7 de març.

Les Franqueses del Vallès no disposa de Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció. És per aquest motiu que disposa d’un 
Jutjat de Pau que s’ocupa d’assumptes d’ordre civil i funcions 
de registre en l’àmbit del municipi.

Al capdavant del Jutjat de Pau hi ha el jutge de pau, que és 
nomenat per un període de quatre anys. A les Franqueses, 

La propera audiència pública es farà el 16 
de març a Corró d'Amunt
És un punt de trobada entre la ciutadania i l'alcalde, Francesc 
Colomé, per abordar temes d'interès al municipi

Les Franqueses ja té nou jutge de pau

L'Ajuntament de les Franqueses farà el proper dimecres 
16 de març una audiència pública on els veïns i les 
veïnes podran transmetre les seves inquietuds, 
preocupacions, dubtes i/o propostes vinculades al 

municipi a l'alcalde, Francesc Colomé. Està convocada 
a les 18 h i es farà al Consell del Poble de Corró d'Amunt. 
Per tal d'obrir aquesta eina a tota la ciutadania, el procés de 
selecció de les entre 15 i 20 persones participants es portarà 
a terme mitjançant una convocatòria de manera aleatòria 
a majors de 18 anys que consten al padró municipal. En el 
cas que les qüestions plantejades no es puguin resoldre 
durant la mateixa sessió, es recolliran i es traslladaran a les 
àrees corresponents per oferir una contesta el més acurada 
possible.

Les audiències públiques són una eina de participació 
recollida al Pla Director de Participació Ciutadana que 
permeten generar un punt de trobada entre veïns i veïnes 
i l'alcalde de les Franqueses, un projecte totalment definit 
i consolidat. La de Corró d'Amunt serà la tercera de les 
trobades, després d'una prova pilot a Corró d'Avall i les 
sessions a Llerona i a Bellavista. 

Un govern obert amb diàleg permanent entre administració 
i ciutadania. Aquest és un dels objectius més importants de 
l’Ajuntament per promoure la participació ciutadana tenint 
en compte dues premisses: l’accés a la informació pública i 
la presa de decisions sobre temes municipals. 

Actualment, les Franqueses compta amb diferents espais 
estables de participació ciutadana com el Consell de la 
Pagesia, el Consell Escolar Municipal, els consells generals 
dels patronats o els consells del poble, per exemple. A 
banda, durant els darrers anys, l'Ajuntament també ha 
iniciat processos i accions de participació ciutadana sobre 
les temàtiques diferents. 

Els extractes de les audiències públiques es poden 
consultar a l’apartat de Participació Ciutadana del web www.
lesfranqueses.cat

Imatge de la darrera audiència pública celebrada a Bellavista

el procés per nomenar un nou jutge de pau s'inicià amb la 
renúncia del fins llavors titular, Miquel Valls.

OBERTA LA CONVOCATÒRIA
D'AJUTS A LA PRÀCTICA ESPORTIVA
Consulteu les bases i descarregueu 
els formularis escanejant el codi QR

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

Carnaval 2022



15

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès



16

[ actualitat ]

La ciutadania ja pot dir la seva i ho pot fer realitzant 
suggeriments i/o presentant al·legacions a l’Ordenança 
Municipal de Protecció, Tinença i Possessió dels 
Animals Domèstics de Companyia de les Franqueses 

del Vallès fins al 25 de març del 2022.

El ple municipal ha aprovat inicialment aquesta ordenança 
que actualitza la darrera normativa del 1996. Amb l’objectiu 
de regular i promoure la tinença responsable i la protecció 
dels animals domèstics, fomentant els valors cívics i de 
coresponsabilitat entre la ciutadania, l’ordenança introdueix 
l’obligació de les persones propietàries dels gossos a facilitar 
a l’Ajuntament l’ADN de les seves mascotes per mitigar la 
presència d’excrements canins a la via pública, als parcs, als 
jardins i a les zones de joc infantil.

Un altre aspecte que regula l’ordenança és la presència de 
gats ferals o gats de colònia que creixen desmesuradament i 
presenten un problema greu de superpoblació i de salubritat 
pública. El control de la natalitat mitjançant l’esterilització 
permet aconseguir una situació d’equilibri entre els gats i 
les persones, però sobretot millora les condicions sanitàries 
d’aquests animals i la salubritat de l’entorn.

A exposició pública l’Ordenança Municipal 
de Tinença d’Animals de Companyia
Es poden presentar al·legacions i/o suggeriments fins al 25 de març

Les sancions previstes en l’ordenança van des dels 100 € als 
300 € per a les infraccions lleus, dels 301 € als 900 € per a les 
infraccions greus i dels 901 € als 1800 € per a les infraccions 
molt greus.

El text es sotmet a exposició pública i si no hi ha reclamacions 
o al·legacions quedarà aprovat definitivament. Durant el 
mes d’octubre, el veïnat del municipi va poder participar 
en la redacció i elaboració de l’ordenança amb l’objectiu 
que aquesta acabés recollint les opinions i propostes de la 
ciutadania.

Les Franqueses cap a una mobilitat més sostenible 

Cada vegada són més les persones que utilitzen la 
bicicleta per desplaçar-se i no només com una forma 
d’oci. La bicicleta millora l’autonomia, la salut i l’activitat 

física de les persones, i esdevé un mitjà de transport àgil, 
econòmic i sostenible.  

L’Ajuntament de les Franqueses treballa per promoure un tipus 
de transport més eficient, amb uns índexs de contaminació 
més baixos i una major seguretat viària. Per aquest motiu, 
s’ha elaborat el Pla Estratègic de la Bicicleta, estructurat en 
diferents fases, que pretén definir una xarxa pedalable que 
connecti les Franqueses amb els municipis limítrofs, relligui 

els 5 pobles i arribi als diferents equipaments municipals. 

El proper dijous 17 de març, a les 19 h, a la sala d’actes de 
l’Espai Can Prat, es presentarà aquest pla estratègic a la 
ciutadania per tal de resoldre dubtes i recollir suggeriments. 
La participació és un mecanisme imprescindible per 
construir espais adients a les necessitats del territori. Abans 
de la redacció del projecte executiu de la construcció del 
primer eix pedalable, l’Ajuntament recollirà les preguntes 
de la ciutadania per tal de donar resposta i valorarà els 
suggeriments del veïnat per a enriquir el projecte final. La 
presentació és oberta a tothom. 
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Famílies preparades per al curs 2022-2023

S'inicia el trajecte escolar per a les famílies amb infants 
que han de cursar P3 el curs vinent, 2022-2023, i ho ha 
fet amb la 6a edició de la jornada informativa Comença 

el viatge a l'escola dels grans. Una cinquantena de famílies 
s'han acostat al Teatre Auditori de Bellavista per conèixer el 
procés de preinscripció i matrícula.

Els equips directius dels centres educatius de les Franqueses 
han estat els encarregats d'explicar totes els passos i 
processos necessaris per finalitzar el tràmit de primera 
escolarització al segon cicle d'Educació Infantil. Les escoles 
han comptat també amb el suport de l'àrea d'Educació, amb 
el regidor José Antonio Aguilera i president del del Patronat 
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, i amb la 
vicepresidenta Marina Ginestí, que han parlat de la varietat i 
qualitat dels diversos projectes educatius dels centres. També 
han convidat a conèixer les escoles a través de les jornades de 
portes obertes i de les visites programades.

Durant la jornada les famílies han pogut resoldre dubtes, 
tant amb els equips directius, com amb representants de les 
AMPA/AFA.

ESCANEJA 
AQUEST CODI 

PER ACCEDIR A 
LA INFORMACIÓ 
DELS CENTRES 

EDUCATIUS I 
A LES SEVES 

DADES DE 
CONTACTE
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[ actualitat ]

El Punt d'Atenció a l'Emprenedoria de les Franqueses 
es consolida com el punt més dinàmic dels 5 que hi ha 
al Vallès Oriental i, un any més, continua l'ascens al 
ràquing que elabora la Diputació de Barcelona i on se 

situa per davant de municipis mitjans i grans de Barcelona 
com l'Hospitalet de Llobregat, Martorell, Terrassa o Cornellà 
del Llobregat.

Durant el 2021 a les Franqueses s'han atès 52 projectes 
d'emprenedoria tant en format de treball autònom (45) 
com de societat (7). Aquestes dades situen el punt PAE 
del municipi en 8è lloc del ràquing dels municipis que han 
constituït més empreses a la província de Barcelona, només 
per darrere de Castelldefels, la mancomunitat Penedès-
Garraf, Manresa, Sabadell, Badalona, el Maresme i Santa 
Coloma de Gramenet.

El Punt PAE de les Franqueses, creat al 2014, ofereix 
serveis de:

Informació sobre les característiques, marc legal, 
aspectes mercantils més importants, avantatges fiscals, 
aspectes comptables, sistema de tramitació, normativa 
aplicable ...

Les Franqueses, escalant posicions en 
el rànquing de punts PAE de Barcelona
El Punt d'Atenció a l'Emprenedoria és el més actiu a nivell comarcal 

Servei Local d'Ocupació, connectant les ofertes i les demandes de feina

Les persones en recerca de feina i les empreses de les 
Franqueses disposen des de fa més de 25 anys del Servei 
Local d'Ocupació (SLO). Aquest espai, situat a Can Ribas, 

és l'eina per a persones en situació d'atur que busquen feina, 
per a treballadors en actiu amb ganes de millorar i per a 
empreses amb necessitats de personal. El SLO treballa amb 
projectes específics segons el perfil de la persona o empresa 
usuàries:

Busques feina o vols millorar? 
El servei disposa d'una borsa de treball; de programes 
d'informació i d'assessorament en el mercat laboral; de 
tallers de tècniques per a la recerca de feina i d'orientació 

Constitució d’empreses mitjançant el sistema de 
tramitació telemàtic, a través d’un Document Únic 
Electrònic (DUE).

Informació sobre ajuts i incentius per a la creació 
d’empreses aplicables a cada projecte.

Informació sobre el règim de Seguretat Social aplicable, 
criteris d’adscripció, afiliació, cotització, etc.

Informació general sobre temes d’interès per a les 
empreses, com: finançament, fiscalitat, contractació 
laboral, internacionalització, etc.

Realitzar la reserva de denominació social per a la 
tramitació presencial de la SLNE

El Punt d'Atenció a l'Emprenedoria acompanya a les 
noves empreses en tot el procés de creació. Si teniu 
alguna idea de negoci o d'empresa i voleu assessorament 
i suport només cal trucar al 938 443 040.

laboral; del club de feina; publica i cerca ofertes i, disposa 
de plans d'ocupació i formació. També compta amb servei 
d'informació d'acreditació de competències professionals.

Ets una empresa i necessites treballadors/es?
Des de Can Ribas es disposa d'un servei de selecció de 
personal i de difusió d'ofertes; dona suport en la selecció de 
perfils professionals i, assessorament i informació de tipus 
normatiu (legislació, subvencions...).

El Servei Local d'Ocupació també forma part de la Xarxa Xaloc 
de la Diputació de Barcelona que permet els usuaris i les 
usuàries de les Franqueses consultar i optar a ofertes de fora 
del municipi a través del portal http://xaloc.diba.cat.

Formació al servei de l'ocupació
Des de Dinamització Econòmica també es gestionen 
formacions i projectes d'inserció per diversos col·lectius en 
risc d'exclusió laboral com els joves, les dones i les persones 
majors de 45 anys. Actualment, les Franqueses participa en el 
Projecte Singulars per a joves entre 16 i 29 anys impartint el 
curs de Logística 4.0.
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L'Ajuntament de les Franqueses ha homenatjat a 
José Antonio de la Torre que ha estat distingit per la 
Generalitat de Catalunya com a Mestre Artesà en la 
categoria de conservador i rehabilitador de vehicles 

històrics a motor. Aquestes distincions s'atorguen a persones 
que s'han dedicat professionalment a un ofici artesà durant 
més de vint anys. A més, coincideix que precisament aquest 
any es compleixen 50 anys des que De la Torre va obrir el 
seu taller de Tapisseria d'Automoció a Corró d'Avall.  I és que 
José Antonio de la Torre es va formar com a tapisser durant 
el servei militar, després s’hi va dedicar professionalment a 
la Garriga, i el 1970 va obrir el seu propi taller a Corró d’Avall, 
actualment situat al carrer Sant Joaquim.

Durant la recepció a la sala de plens, l'alcalde, Francesc 
Colomé, ha reconegut la trajectòria de De la Torre. Colomé ha 
fet referència a la importància de potenciar els oficis artesans 
i alhora el comerç local, el de proximitat. "Poques vegades 
tenim l’honor de poder fer reconeixements com el que fem 
avui. Des d’aquest Ajuntament fa temps que som conscients 
de la importància de mantenir el comerç local, el més proper, 
el del botiguer de tota la vida que coneix els seus clients. La 
globalització ens ha portat noves fórmules de negoci, que 
porten implícites relacions impersonals, i, fins i tot, podríem 
aprofundir amb altres variables com l’ètica o les condicions 
laborals que es generen darrera d’aquests preus competitius 
sense pietat. El món local ha d’apostar pel comerç de 
proximitat i quan parlo de comerç de proximitat també em 
refereixo a l’ofici tradicional. Perquè hi ha una relació directa 
entre els dos conceptes perquè aquestes noves maneres de 
vendre, aquests productes fets a baix cost que ens porta la 
globalització que comentava abans, està acabant amb oficis 
tradicionals que, fins i tot, podríem definir com a artesania. 
Ho veiem amb fusters, joiers, o, com en el cas que tenim avui 
aquí, la tapisseria", ha dit l'alcalde.

L'alcalde també ha destacat la importància de la seva feina 
pel municipi i ha lloat la seva trajectòria. "És un honor per 
les Franqueses comptar amb un Mestre Artesà, l’únic, com a 
mínim al nostre país, i amb un negoci familiar que ja porta mig 

Mig segle d'ofici artesà conservant i 
rehabilitant vehicles històrics a motor
L'Ajuntament ret homenatge a José Antonio de la Torre, distingit 
per la Generalitat com a Mestre Artesà 

L'alcalde, Francesc Colomé, va entregar una placa de reconeixement a 
José Antonio de la Torre

Família, amics i representants municipals de José Antonio de la Torre el dia que es va celebrar l'acte

segle en actiu al nostre municipi. José Antonio de la Torre ha 
demostrat ser una persona lluitadora durant tots aquest anys 
de trajectòria mantenint el seu negoci en actiu amb l’ajut de la 
seva família. Perquè del seu negoci en destaca la bona feina, 
però també la xarxa familiar que l’ha sostingut fent-li costat", 
ha afegit Colomé.

José Antonio de la Torre ha agraït els reconeixements rebuts 
en els últims mesos i ha recordat com era les Franqueses 
de fa 50 anys, on, ha explicat, hi havia diferents negocis que 
es dedicaven a l'automoció, però faltava un tapisser. "Vam 
començar el taller, al principi amb dificultats, però ho vam 
anar superant a poc a poc", ha explicat De la Torre. De fet, 
actualment el taller d'Automoció continua en actiu al carrer 
Sant Joaquim de Corró d'Avall amb Àlex de la Torre i Vanesa 
Pozo al capdavant.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

La Nit de l’Esport es reprèn en la seva 25a edició 
per reconèixer als i a les millors esportistes de les 
Franqueses. Es recupera el format després d’haver-
se substituït per la Gala de l’Esport al 2021 amb motiu 

de la pandèmia per la Covid-19. La gala va permetre entregar 
els guardons durant un programa de televisió emès per VOTV 
seguint les indicacions de seguretat sanitària. Enguany, la 
celebració té lloc el 18 de març, a les 20.30 h, a l’Hotel Ciutat 
de Granollers.

Durant la vetllada es reconeixeran l’esforç i els mèrits més 
destacats en el món de l’esport de les Franqueses durant 
la temporada 2020/2021 en diverses categories: amateur, 

Torna la Nit de l’Esport en la seva 25a edició
Les Franqueses homenatjarà el món de l'esport el 18 de març a 
l’Hotel Ciutat de Granollers

Una quarantena d'esportistes al Trofeu Múixing Ullals

El Club Canicross Les Franqueses 
ha tornat a portar el múixing 
a Corró d'Amunt. La prova ha 

comptat amb un recorregut de 6,56 
km on els gossos han tornat a ser els 
protagonistes.

Una quarantena d'esportistes han 
participat des de primera hora. La 
sortida dels diferents participants 
s'ha realitzat amb un minut de 
diferència entre cada esportista, amb 
un interval de quatre minuts entre 
categories. 

Les persones guanyadores segons la 
categoria han estat:

• DCM/DCW Canicròs 1 gos. Homes/
Dones Sènior: 
Marcel Reymundi Pereyra 
Tamara Willems Houben

• DCMV/DCWV Canicròs 1 gos. 
Homes veterans/Dones veteranes: 
Raul Franco Noriega
Laura Cuatrecases Valls

• DBM/DBW Bikejoring 1 gos. 
Homes/Dones: 
Arnau Font Peiris
Carla Mas Inocentes

• DBMV/DBWV Bikejoring 1 gos. 

formació i promoció, femení i masculí, i millor entrenador/a 
i millor equip femení/masculí. També es farà menció a 
esportistes i clubs destacats pels seus èxits i dedicació en 
l’àmbit esportiu.

Els tiquets per assistir a la 25a Nit de l'Esport poden adquirir-
se per 20 euros al Patronat Municipal d'Esports, a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, els dilluns, dimarts 
i divendres, de 9 a 14 h, i els dimecres i dijous, de 9 a 18 h. 
Enguany, l'aforament es veurà reduït i la venda de tiquets 
serà limitada seguint els criteris de prevenció i de seguretat 
marcats pel PME. Més informació a esports@lesfranqueses.cat 
i/o al 938 467 083 

Homes veterans/Dones veteranes:
Ramon Forcada
Gisela Vives Solé Dolça (del 
Canicross Les Franqueses)

• DBMN/DBWN Bikejoring nòrdics 1 
gos. Homes/Dones:
Moisés Valero Ruiz
Walia Caler Abarca

• DS1M/DS1W Scooter 1 gos. Homes/
Dones: 
Raul Franco Noriega 
Jordana Salvadó Bensaid (del 

Canicross Les Franqueses)

• DS2 Scooter 2 gossos: 
David Pararol Vilajuana

• DR4 Vehicle de 4 gossos: 
Ariadna Lomeña Serra

• DS6N: 
Eloi Contreras Parés

• DCMB/DCWB: 
Oro Hurtado Velasco
Paquita Abarca Posa
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[ espectacles ]

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

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.

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

Cloenda del Festival dels Amateurs
Tragicomèdia

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
Espai Zero. Preparem el 8M, Exposició Dia de la Dona
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions als 938 404 624 / 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espais de lectura. Tertúlia literària del llibre 
«El ball» d’Irene Nemirovsky
A càrrec de Ma. Àngels Cabré
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Adreçat a un públic adult
Inscripcions a partir del 22/2 a la Biblioteca de 
Bellavista, a bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat 
o al 938 404 388.
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

3 dijous
Espai Zero. Preparem el 8M, Exposició Dia de la Dona
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions als 938 404 624 / 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

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

5 dissabte
Festival dels amateurs. La taverna de la Rosita
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Preu 7 i 6 euros. Entrades a www.entrapolis.com

ACTIVITATS DEL DIA DE LA DONA
Consultar la programació a la pàg. 10 

6 diumenge
Concerts de música barroca
Obres de Fontana, Bach, Händel, Corelli, Vivaldi 
i Geminiani
11 h Parròquia de Santa Coloma de Marata

Festa de Sant Antoni Tres Tombs
9.30 h Esmorzar de traginers i concentració de 
carruatges, cavalls i tractors al pg. del Tagamanent.
11 h Ofici religiós a la parròquia de Santa Eulàlia 
de Mèrida de Corró d'Avall.
11.30 h Formació de la rua.
12 h Benedicció a la plaça de l'Església i inici de 
la passada dels Tres Tombs.
Recorregut: c. de Sant Ponç, c. de la Serra, pl. de 
l'Escorxador, ctra. de Ribes i pl. de l'Ajuntament
13.45 h Degustació de borregos i vi dolç, i 
desfilada individual dels/les participants a la rua 

i lliurament d'obsequis als participants

Circulació de Trens
11 a 13 h Circuit de Cal Gavatx
Preu: 1,5 euros el viatge, 5 euros un abonament 
de 4 viatges 
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA
................................................................................

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

8 dimarts
Espai Zero. Dia de la Dona. Visionat «Soy un 
hombre fácil»
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions als 938 404 624 / 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

ACTIVITATS DEL DIA DE LA DONA
Consultar la programació a la pàg. 10 

9 dimecres
Tastet de Massatge infantil
16 a 18 h Sala polivalent del Centre Cultural de 
Bellavista
Adreçat a famílies amb nens de 1 a 12 mesos
Més informació i inscripcions al correu 
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Org. ENEI
...................................................................................

10 dijous
Hora del conte nadons. «L’hora del bany»
A càrrec de Cia Patawa
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d'Avall
Adreçat a famílies amb infants de 0 a 36 mesos
Inscripcions a partir del 3/3 a la Biblioteca de Corró 
d'Avall, al bibliotecacorro@lesfranqueses.cat o al 
935 661 550.
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Aprenem l’art de la fotografia
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions als 938 404 624 / 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
...................................................................................

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

Concert d’etiqueta. Arcs i martells, de Mozart a 
Williams.
19 h Auditori de l’Escola Municipal de Música

Org. Escola Municipal de Música de les Franqueses 
del Vallès
................................................................................

12 dissabte
Festival dels amateurs. Nebraska
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Preu 7 i 6 euros. Entrades a www.entrapolis.com 
................................................................................

13 diumenge
Sortida de natura
Senderisme del Brull a Collformic i al Turó de la 
Bandera
8 h Plaça Can Ganduxer
Inscripcions a info@lacivica.com
Org. Ass. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Circulació de Trens
11 a 13 h Circuit de Cal Gavatx
Preus: 1,5 euros el viatge, 5 euros un abonament 
de 4 viatges 
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA
................................................................................

14 dilluns
Sessió per l'elaboració del Pla Local d'Igualtat i 
de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere
18 h CCB de Bellavista, sala Polivalent
Per a més informació podeu escriure a 
feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat
................................................................................

15 dimarts
Espai Zero. Parlem de l’orientació sexual, gènere 
i més
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions als 938 404 624 / 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espais de lectura. Tertúlia literària del llibre 
«Una cambra pròpia» de Virginia Woolf
A càrrec d’Adriana Nicolau, doctora en Literatura 
Catalana
18 h Biblioteca Municipal de Corró d'Avall
Adreçat a un públic adult
Inscripcions a partir del 8/3 a la Biblioteca de Corró 
d'Avall, al bibliotecacorro@lesfranqueses.cat o al 
935 661 550.
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

16 dimecres
Taller. Clauers de defensa personal per evitar 
agressions: com són com funcionen i on es 
poden aconseguir
Amb Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social
17.30 a 19 h Centre Cultural de Bellavista
Org. SIAD

"Quan l'oreneta no ve pel març, 
l'hivern és llarg"
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17 dijous
Espai Zero. Jocs de taula
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions als 938 404 624 / 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Dijous culturals de Marata "Els grans incendis 
que ens esperen"
20 h Centre Cultural de Marata
Obert a tothom. Més informació al 938 496 640 o a 
ccmarata@gmail.com
...................................................................................

18 divendres
St. Patrick’s a l’EMMLFV
19 h Cafeteria del Centre Cultural de Bellavista
Amb la participació dels alumnes d’instruments 
de corda fregada i pinçada, interpretant un 
repertori de Fiddle i música celta.
Org. Escola Municipal de Música de les Franqueses 
del Vallès

Teatre Social amb les Fritas. «El diario de Patri»
19.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Després de l’obra es fa un debat
Entrades a www.entrapolis.com 
Org. Espai Zero

25a Nit de l’Esport
Millors esportistes de 2021
20.30 h Hotel Ciutat Granollers
Places limitades. Venda d’entrades a l’oficina del 
Patronat Municipal d'Esports
...................................................................................

19 dissabte
Festival dels amateurs. Bojos per la pasta
20 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Preu 7 i 6 euros. Entrades a www.entrapolis.com

Taller. Coneix i treballa el teu sòl pelvià
Amb Estefania Casas Patarro 
11 a 13 h Espai Can Prat
Org. SIAD
..................................................................................

20 diumenge
Circulació de Trens
11 a 13 h Circuit de Cal Gavatx
Preu: 1,5 euros el viatge, 5 euros un abonament 
de 4 viatges 
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

Cercle de Papallones
17 a 19 h Hotel d’Entitats de Bellavista
Cicle de trobades a càrrec d’Alba Álvarez Beltran 
destinat a nenes de 9 a 12 anys.
Aquest taller és per a qui 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.
Inscripcions a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
o al 679 612 853
Org. ENEI
...................................................................................

21 dilluns
Sessió per l'elaboració del Pla Local d'Igualtat i 
de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere
18 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Per a més informació podeu escriure a 
feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat
...................................................................................

22 dimarts
Espai Zero. Celebram la primavera, decorem l’espai
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions als 938 404 624 / 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Sessió per l'elaboració del Pla Local d'Igualtat i 
de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere
18 h Sala d'actes de la Biblioteca Municipal de 
Corró d'Avall (Espai Can Prat)
Per a més informació podeu escriure a 
feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat
...................................................................................

23 dimecres
Sessió per l'elaboració del Pla Local d'Igualtat i 
de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere
19 h Antiga Escola de Marata
Per a més informació podeu escriure a 
feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat
................................................................................

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

Dijous culturals de Marata "Residus vs 
Recursos"
20 h Centre Cultural de Marata
Obert a tothom. Més informació al 938 496 640 o a 
ccmarata@gmail.com
...................................................................................

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

Shhh! Taller de narració de contes i altres secrets
A càrrec de Sherezade Bardají
Primera sessió del taller amb continuïtat els dies 
1 i 8 d'abril
18 h Biblioteca Municipal de Corró d'Avall
Adreçat a un públic adult
Inscripcions a partir del 18/03 a la Biblioteca de 
Corró d'Avall, a bibliotecacorro@lesfranqueses.
cat o al 935 661 550.
Org. Servei de Biblioteca Municipal
...................................................................................

26 dissabtes
Excursió al Parc dels Pinetons de Cardedeu dels 
Casals Infantils Municipals
9 a 17 h Trobada a l’estació Renfe les Franqueses–
Bellavista
Preu: 5 euros (inscrits al casal), 7 euros (no inscrits)
Cal inscripció prèvia. Places limitades

Excursió fins als Gorgs de Figaró dels Casals 
Juvenils Municipals
9 a 17 h Trobada a l’estació Renfe les Franqueses–
Corró d’Avall
Preu: 5 euros (inscrits al casal), 7 euros (no inscrits)
Cal inscripció prèvia. Places limitades

Grup d'acompanyament. Dol perinatal, 
gestacional i neonatal
10.30 a 12 h Centre Cultural de Bellavista (aula 1)
Més informació al 938 466 618, al 670 311 604 
(whatsapp) o a siad@lesfranqueses.cat

Cloenda del Festival dels amateurs. Impasse, 
sense eixida
20 h Teatre Auditori de Bellavista
Preu 7 i 6 euros. Entrades a www.entrapolis.com
...................................................................................

27 diumenge
Circulació de Trens
11 a 13 h Circuit de Cal Gavatx
Preu: 1,5 euros el viatge, 5 euros un abonament 
de 4 viatges 
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

Trobada de Combos
Amb EMM de l’Ametlla del Vallès, EMM de les 
Franqueses del Vallès i Escola de Música Amics 
de la Unió
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Entrades gratuïtes 30’ abans del concert o al 659 
642 920
Donació voluntària 
Org. Ass. d’Intercanvis Socials i Culturals
...................................................................................

28 dilluns
Sessió per l'elaboració del Pla Local d'Igualtat i 
de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere
18 h Antigues Escola de Llerona

[ agenda ]
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"Març ventós i abril plujós, 
fan el maig florit i formós"

Per a més informació podeu escriure a 
feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat

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

29 dimarts
Ja sé parlar! 
A càrrec de Gemma Vilalta Bufí, logopeda municipal.
17.30 h Escola Bressol Municipal Gegant del Pi
Adreçada a famílies amb infants de 0 a 3 anys
Inscripcions al 938 466 506 o a l’Escola Bressol 
Municipal. Places limitades

Espai Zero. Apostem per la higiene íntima, ben 
feta i ecològica
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions als 938 404 624 / 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
...................................................................................

30 dimecres
Taller. Clauers de defensa personal per evitar 
agressions: com són com funcionen i on es 
poden aconseguir
Amb Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social
18 a 19.30 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. SIAD
...................................................................................

31 dijous
Ja sé parlar! 
A càrrec de Gemma Vilalta Bufí, logopeda municipal.
17.30 h Escola Bressol Municipal Cavall Fort
Adreçada a famílies amb infants de 0 a 3 anys
Inscripcions al 938 466 506 o a l’Escola Bressol 
Municipal. Places limitades

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

Hora del conte +3. «Quines unes elles»
A càrrec de H6 Clown
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Adreçat a un públic a partir de 3 anys
Inscripcions a partir del 24/03 a la Biblioteca 
Municipal de Bellavista, a bibliotecabellavista@
lesfranqueses.cat o al 938 404 388.
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Ple Municipal 
19 h Can Ribas

Dijous culturals de Marata "La Viquipèdia"
20 h Centre Cultural de Marata
Obert a tothom. Més informació al 938 496 640 o a 

ccmarata@gmail.com

ACTIVITATS I 
CURSOS
CASALS INFANTILS MUNICIPALS DIARIS
De setembre a juny de 16.30 a 18.30 al Centre 
Cultural de Bellavista i al Centre Cultural Can 
Ganduxer
Servei educatiu en el lleure adreçat a infants de 
3 a 11 anys
Inscripcions obertes. Places limitades.
Més informació sobre el casal infantil de Bellavista 
a centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat o al 
938 405 781
Més informació sobre el casal infantil de Can 
Ganduxer a casalsinfantils@lesfranqueses.cat o al 
938 466 506 

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES

De setembre a juny al Centre Cultural de 
Bellavista i la Nau del Centre Cultural Can 
Ganduxer
Servei educatiu en el lleure adreçat a joves a 
partir de 12 anys
A partir de les 17.30 h Sala d’estudi
De 18.30 a 20.30 h Activitats del centre
Preu: 11 euros
Inscripcions obertes. Places limitades.
Més informació sobre el centre de Bellavista a 
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat o al 
938 405 781
Més informació sobre el centre de Can Ganduxer 
a centrejoves.corro@lesfranqueses.cat o al      
938 404 967

CURSOS DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

- SAP Business One (30 h), de dilluns a dijous, de 
9.15 a 12.15 h
- Manipulació d'Aliments (4 h), 11 de març, de 
9.15 a 13.15 h

CLASSES DE IOGA PER A TOTES LES EDATS
Cada dilluns de 16 a 17 h Nau de Can Ganduxer
Cada dimarts de 20 a 21 h Nau de Can Ganduxer
Més informació a info@lacivica.com
Org. Ass. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CLASSES DE PILATES
Cada dimarts de 18.30 a 19.30 h Nau de Can 
Ganduxer
Cada dijous de 18 a 19 h i 19 a 20 h Nau de Can 
Ganduxer
Més informació a info@lacivica.com
Org. Ass. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CORAL XEREMELLA
Cada dijous de 21.20 a 23.30 h Nau de Can 
Ganduxer
Més informació a info@lacivica.com
Org. Ass. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

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

CURSETS DE SARDANES
Cada dimarts de 17 a 18.15 h Casal de la Gent 
Gran de Corró d’Avall
Cada divendres de 17.15 a 18.30 h Centre 
Cultural de Bellavista
Inscripcions a sardanistesfranquesins@gmail.com 
o al 616 733 583
Org. Sardanistes franquesins

FIRA GUIA'T
Del 21 al 25 de març Format virtual
Adreçat essencialment a joves
Espai d’orientació i assessorament 
Org. Xarxa TET del Vallès Oriental, Consell Comarcal 
i ajuntaments participants de la comarca 
Més informació a: https://www.firaguiat.
vallesoriental.cat

PREEINSCRIPCIONS I JORNADES 
DE PORTES OBERTES A ESCOLES I 

INSTITUTS
Consultar la pàg. 17 o el  web 

www.lesfranqueses.cat

Cursos per a totes les edats

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

CAN FONT
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[ grups polítics ]

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

En breu serà novament 8 de març, on celebrem el Dia Internacional de les Dones, però no oblidem que no és tracta de celebrar, 
sinó de reivindicar una igualtat real entre homes i dones que a dia d’avui encara estem lluny d’assolir. Encara hi ha dones que 
moren a mans d’homes, encara hi ha dones que són forçades i violades, encara hi ha dones que cobren menys que els homes 
per les mateixes feines, o encara hi ha taxes que només paguen dones (com la taxa rosa).
Són moltes dones del passat, les que van lluitar perquè les dones d’avui tinguem (gairebé) els mateixos drets fonamentals que 
els homes. Són moltes les qui es van arriscar perquè creien en la igualtat, i tot i que només destaquen noms com Olympe de 
Gouges (que cap al 1770 ja va dir que la dona neix lliure i té els mateixos drets que els homes i va demanar el divorci), Clara 
Zetkin (que va demanar el dret de vot cap al 1890), Emmeline Pankhurst (que va moure el moviment sufragista cap al 1870) o 
Simone de Beauvoir (que criticava que les dones sempre s’han definit respecte a alguna cosa quan tenen identitat pròpia), entre 
altres. Però hi ha tot un seguit de dones anònimes que han lluitat igual per aquests drets i que, per tant, ens motiven i ajuden a 
continuar treballant perquè les dones de demà pugui celebrar i no reivindicar el 8M.

Quan les majories menystenen a les minories (i a més treballen poc i malament). 
No passa només aquí. Té una certa lògica que qui sap que té poder per tirar endavant les seves propostes i bloquejar les dels 
altres no les prengui en consideració  (o directament no les permeti) i tiri pel dret. No és un invent nou. És del segle XVIII i se’n 
diu, salvant totes les distàncies de gairebé tres-cents anys d’evolució social i política, despotisme il·lustrat. Això suposant que 
la voluntat final sigui el bé comú. En cas contrari les definicions surten als codis penals, però hem de pensar que no és aquesta 
la nostra situació.
El fet és que avui 15 de febrer seguim sense pressupostos a les Franqueses, malgrat tenir un govern amb majoria absoluta. 
Tampoc són, a data d’avui, dins de l’ordre del dia del ple d’aquest mes. Cal dir també, que els grups que no formem part del 
govern no hem rebut tampoc cap invitació a participar a la seva redacció. Tot el primer trimestre sense pressupostos, amb 
un govern de majoria absoluta, i sense participació ni de l’oposició ni de la ciutadania? Doncs allò que deia: es treballa poc, 
malament, i sense cap consideració a les minories. O el govern no té gaire bona salut. 
I no és un cas aïllat. El Reglament Orgànic Municipal és un text que regula, entre d’altres aspectes, la possibilitat de participació 
o no de la ciutadania als plens municipals, el temps i els torns de les intervencions dels regidors (i del públic si s’escau), el 
debat o no de les mocions en directe al ple, i d’altres temes d’una notable importància. El govern en minoria va acceptar una 
nova redacció del reglament. El govern amb majoria absoluta fa més de mig any que té la modificació aturada amb gairebé tota 
la feina feta. Casualitat que coincidís amb la nova repetició de l’antic pacte? Potser.

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

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

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LOS BANCOS?
Cierran las oficinas de Bellavista dejando a nuestros mayores desamparados de un servicio esencial. No es justo, es un problema 
importante que nos preocupa, y mucho. Por eso hemos presentado una moción en el pleno abierta a todos los partidos para que 
todos podamos sumar, porque todos estamos trabajando para encontrar soluciones. 
Queremos que los bancos mejoren sus servicios, queremos que recuperen el trato personal, el del tú a tú, el que encontrábamos en 
la ventanilla.
Queremos que ante el cierre de las oficinas pongan los recursos que sean necesarios para mejorar la situación que están sufriendo 
nuestros vecinos, queremos que se instalen cajeros automáticos que les facilite el día a día. 
No todos sabemos utilizar una aplicación en un teléfono móvil, por eso ante las Apps, las operaciones por internet y la digitalización 
en general también es necesario reforzar la información y la formación.
Des del PSC de Les Franqueses seguimos trabajando en los problemas que preocupan a nuestros vecinos y vecinas, seguimos a 
vuestro lado. Podéis contar con nosotros siempre. 
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

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

A Espanya, el suïcidi és la principal causa de mort no natural, i representa més del doble de les morts per accidents de trànsit i 70 
vegades més que la violència de gènere. 
Actualment a Catalunya moren de mitja dues persones al dia per suïcidi, sent ja la primera causa de mort dels joves entre 15 i 34 
anys. Els intents de suïcidi en adolescents a Catalunya han augmentat un 27% en l’any de pandèmia.
Tot i que cada any es produeixen més de 10.000 intents de suïcidi entre la població catalana, segueix regnant un silenci social al 
voltant d’aquest tema.
En la guia “Encarem el suïcidi. Orientacions i eines per a entitats juvenils” del CNJC s’explica que no hi ha un únic motiu, sinó que 
és un procés acumulatiu en què la persona es va fragilitzant per situacions complicades que se sumen a factors de risc, com 
podrien ser patir assetjament, viure en situació de precarietat o formar part d’un col·lectiu com el LGTBIQ+. 
Per abordar aquesta problemàtica de manera integral i tranversal, i des de l’àmbit municipal,  cal un Pla Local de Salut Mental 
i Prevenció del Suïcidi posant el focus en la visibilització i sensibilització social perquè deixi de ser tabú. Un programa que tingui 
com a objectiu reduir les morts i temptatives de suïcidis i millorar l’atenció als professionals, a la família i als “supervivents”. I 
també reduir l’estigma que hi ha al voltant d’aquesta problemàtica i aconseguir que la societat en parli.

Participació o maquillatge?
Quan es parla de participació, seria lògic entendre-la tal com es defineix en l'àmbit de les ciències socials: “Acció d'una persona 
o un grup de prendre part en una situació vital dins l'entorn en què viu.” Per tant, les persones en són subjecte i objecte. Ara 
bé, es veu que el govern local ho entén d’una altra manera. Vegem-ne tres casos que afecten l’àmbit rural: 1. Per modificar 
la normativa urbanística municipal i evitar la proliferació de grans parcs solars en terrenys no urbanitzables, s’encarrega un 
estudi a una empresa i no es consulta en primer lloc la pagesia. 2. Per elaborar el nou contracte de manteniment de camins 
rurals, en lloc de valorar sobre el terreny quin manteniment cal en cada camí segons les seves característiques i l’ús que se 
n’ha de fer, s'encarrega un altre estudi a una empresa. 3. Per elaborar l’ordenança de tinença d'animals domèstics s’estableixen 
criteris i mesures des del despatx (amb “bona voluntat” de tenir en compte les condicions de l’entorn rural), però ni es consulta 
ni s’informa l’òrgan sectorial corresponent, i es tira pel dret. Si volen, que hi presentin al·legacions... En tenim més i de l’àmbit 
urbà, però no ens deixen més espai. La resta del butlletí el govern el dedica a l’autobombo: Junts i PSC, per separat, passejant-
se pel municipi, convocant “audiències públiques” o reunint-se amb les entitats per “escoltar-les”, però sense haver resolt 
demandes de fa temps. Sembla que ha començat la campanya electoral.

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.




