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[ telèfons d’interès ]

butlletí municipal de 
les franqueses

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

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

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

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

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

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

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

Es crea l'Àrea Basica de Serveis Socials

El pressupost 2022 creix un 24,7%

Ajuts i suport a empreses i a 
emprenedoria

Entrevista al Jutge de Pau

Les Franqueses inicia el camí per 
desplegar el Pla Educatiu d'Entorn

17a Mostra d'Entitats i 33a Fira de Sant 
Ponç

El 15 de maig torna la Caminada Popular 
de les Franqueses

Activa't a l'estiu a les Franqueses

AGENDA

22-25

Tota la programació del mes de maig

Ja tenim pressupostos generals de 
la corporació per a l’exercici 2022. 
La seva elaboració no ha estat fàcil, 
però hem aconseguit posar-nos 

d’acord amb els objectius que ens havíem 
fixat d’inici. Aquests es centren en mantenir 
el nivell dels serveis oferts a la ciutadania, 
en la millora de la via pública, en l’entrada 
i el manteniment dels nous equipaments 
finalitzats en els darrers exercicis com 
l’Espai Can Prat; en la creació de l’Àrea 
Bàsica de Serveis Socials i, en l’augment 
de la plantilla de l’Ajuntament i de la 
Policia Local. I, sobretot, en mantenir la 
capacitat inversora amb actuacions com 
la construcció del nou pavelló d’esports; 
la nova comissaria de la Policia Local i 

les dependències municipals; la construcció de la nova residència i centre de dia per a la gent 
gran de Bellavista; la construcció d’un gimnàs a l’Escola Joan Sanpera i Torras; l’inici de la 
construcció de la xarxa de carrils bici de les Franqueses; les pacificacions de la carretera de 
Corró d’Amunt, del centre de Llerona, de la carretera de Marata o de Can Calet i, la construcció 
d’un túnel per a vianants i bicicletes sota la via del tren a l’estació de Corró d’Avall que unirà la 
carretera de Ribes amb la zona de les antigues casernes militars. Aquestes grans inversions 
aniran acompanyades d’altres no tant vistoses, però sí necessàries. En són clars exemples les 
inversions en el programa per la lluita contra l'emergència climàtica; el pas segur de Bellavista a 
la zona del Ramassar; l’asfaltatge del tram final del camí de Can Cabeça i, l’adequació del Casal 
d’Avis i Centre Social de Bellavista per a ubicar-hi un caixer automàtic per mitigar la marxa de la 
darrera entitat bancària de Bellavista. Properament us en presentarem més. 

Aquests són uns pressupostos que ens permeten afrontar amb garanties el camí de la lluita 
contra l’emergència climàtica i la transició energètica. Tot, per aconseguir un municipi més 
sostenible i saludable. Amb l’aprovació d’aquests pressupostos refermem el nostre compromís 
amb el desenvolupament sostenible per erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la 
injustícia i posar fre al canvi climàtic. Treballem mirant a l’horitzó, posant la mirada al 2030. 
Volem ser un municipi “amable”. Com veieu, se’ns gira molta feina, i més després de dos anys 
on la pandèmia ha marcat part de les nostres vides i on l’Ajuntament ha esmerçat tots els seus 
esforços per pal·liar-ne els seus efectes i estar al costat de la gent que ha patit. En aquest sentit 
es va elaborar un pla de xoc amb ajudes repartides per valor de més d’un milió i mig d’euros. Ara 
seguim. No defallim.

En un altre ordre de coses comentar-vos que a la fi judicialment s’ha desencallat el Pla Parcial 
del Sector N. Moltes vegades m’heu sentit a comentar la importància d’aquest pla. Deixeu-
me que us en defineixi breument els motius. El Pla parcial del Sector N ens permetrà obtenir 
aproximadament uns 250.000 m2 nets de sol industrial que generaran llocs de treball i on 
l’Ajuntament obtindrà una nova font d’ingressos amb les llicències d’obres, d’activitats, d’Impost 
sobre Béns Immobles i d’Impost sobre Activitats Econòmiques. Recuperem 4,5 milions d’euros 
d’obra feta i no cobrada als propietaris del sector. Obtindrem 32.000 m2 de sol industrial per a 
vendre i així finançar la nova comissaria de la Policia Local, les dependències municipals i el 
pavelló d’esports del Sector R. Es desencalla la inversió prevista i adjudicada de centre esportiu 
a la zona d’equipaments municipals existents amb una inversió considerable a càrrec de tercers. 
Per finalitzar, garantirem la reindustrialització de la zona de Sandoz, si finalment l’empresa 
marxa del municipi.

Ja ho veieu. Feina, molta. Ganes i il·lusió moltes més. Junts, nosaltres i vosaltres, farem de les 
Franqueses un municipi millor. Ens en sortirem!  

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

GRUPS 
POLÍTICS

26-27

LES 
FRANQUESES
EN IMATGES

12-15

Sant Antoni Abad. Els Tres Tombs

Visita als casals d'avis per Sant Jordi

Sant Jordi 2022



4

[ actualitat ]

Les Franqueses disposa, des del mes de març, d’una 
Àrea Bàsica de Serveis Socials que garanteix una atenció 
centrada en la persona amb un servei més efectiu i eficient 
dins l’actual sistema català de Serveis Socials.

Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret 
a les persones a viure dignament durant totes les etapes 
de la vida mitjançant la cobertura de les seves necessitats 
socials. Actualment, amb la creació d’aquesta Àrea Bàsica de 
Serveis Socials, les Franqueses assumeix totes les tasques 
administratives derivades de les seves competències.

Fins a l’actualitat, el municipi ha format part de l’Àrea Bàsica de 
Serveis Socials del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el qual 
supleix els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat 
de les competències pròpies dels serveis socials bàsics. Des de 
fa dos anys les Franqueses té una població consolidada de més 
de 20.000 habitants, motiu pel qual s’ha fet càrrec de les tasques 
que fins aleshores gestionava i realitzava el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

L’Ajuntament treballa per garantir un sistema més immediat i 
proper a les persones usuàries i als àmbits familiar i social. En 
una societat canviant com l’actual on la pandèmia de la Covid-19 
ha impactat de manera directa i preocupant en el sistema català 
de Serveis Socials, incrementant la demanada en l’atenció 
primària, el consistori reforça el seu compromís en la prevenció, 
en l’empoderament personal i en l'autonomia real, perquè les 
persones puguin desenvolupar el seu projecte vital, dins el seu 
entorn personal, familiar, social i comunitari. 

L’Àrea Bàsica de Serveis Socials es fa càrrec de l’avaluació i de 
la informació de situacions de necessitat social i de l’atenció 
immediata a persones en situació de risc d’exclusió social; dels 
equips bàsics d’atenció social; dels serveis d’ajuda a domicili i de 
teleassistència i, dels serveis d’intervenció social educativa no 
residencial per a infants i adolescents, entre d’altres.  

Què fa l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de les Franqueses

• Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i 
comunitària.

• Oferir informació, orientació i assessorament a les persones 
amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions 
socials a què poden tenir accés.

• Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral 
de les situacions de necessitat social.

• Proposar, establir i revisar el programa individual d’atenció a 
la dependència i de promoció de l’autonomia personal.

Es crea l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 
Més immediata i propera a les persones i als àmbits familiar i social

• Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o 
socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de 
necessitat social i fer-ne l’avaluació.

• Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de 
risc social, especialment si hi ha menors.

• Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, 
especialment els que cerquen la integració i la participació 
social.

• Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la 
unitat familiar o de convivència.

• Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial 
per a infants i adolescents.

• Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, 
especialment els d’atenció diürna, tecnològica i residencial.

• Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.

• Gestionar prestacions d’urgència social.

• Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de 
maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.

• Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques 
d’àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin 
atribuïdes.

• Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb 
els sistemes de benestar social, amb les entitats del món 
associatiu i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials.

• Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal 
i familiar de persones afectades per causes judicials.

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials es troba a l'edifici de Bellavista Activa
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Amb els vots a favor de JxLF i PSC-CP i els vots 
en contra d’IEC-AM, SAL-CUP-Amunt i C’s, el ple 
municipal del mes d'abril ha aprovat el pressupost 
general de l'Ajuntament de les Franqueses i dels 

seus organismes autònoms per al 2022. Amb un total de 
33.524.083,58 euros, un 24,7% més que l'any 2021, és a dir, 
uns 6.633.419,58 euros, es tracta d'un pressupost que pretén 
millorar els serveis municipals, adequar la via pública i 
garantir el funcionament dels equipaments construïts en els 
darrers mesos per atendre i solucionar les demandes del 
conjunt de la ciutadania. Les Franqueses afronta, també, el 
repte de l'emergència climàtica i la transició energètica amb 
una mirada cap al 2030 i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible per erradicar la pobresa, lluitar contra la 
desigualtat i la injustícia i posar fre al canvi climàtic. 

El pressupost d'aquest 2022 s’enfoca a mantenir la capacitat 
inversora amb actuacions com la construcció de la xarxa de 
carrils bici de les Franqueses, les pacificacions d’algunes 
carreteres i carrers de les Franqueses, la millora dels 
equipaments i parcs infantils, entre d’altres. A banda de 
l’esforç inversor, el pressupost referma el compromís de 
l’Ajuntament de millorar la seguretat ciutadana, amb noves 
instal·lacions i un major nombre d’agents. A més, també es 

El pressupost creix un 24,7 % i destina 
més de 9 milions d’euros a inversions
Es manté el compromís amb la millora dels serveis de la via pública

potenciarà la policia de proximitat com a model de policia 
adaptada a la nova realitat del segle XXI i que té en compte 
les necessitats de la ciutadania, les seves inquietuds i les 
seves demandes. Aquest pressupost també s’orienta cap 
a les polítiques socials per combatre les desigualtats i 
l’exclusió social i per garantir la igualtat d’oportunitats des 
del feminisme. A més, la creació de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials permetrà un servei proper a les persones, més efectiu 
i eficient dins l’actual sistema català de Serveis Socials.

Inversions més destacades

L'Ajuntament de les Franqueses destinarà 9.170.150 euros a 
inversions. Entre les més destacades hi ha la construcció del 
gimnàs de l'Escola Joan Sanpera i Torras; la construcció del 
pas soterrat a l'estació de tren amb l'objectiu d'unir el nucli de 
Corró d'Avall amb la zona de les antigues casernes militars; 
l'impuls de pressupostos participatius; la construcció d'un 
nou pavelló esportiu al Sector R; la construcció d'una nova 
comissaria i noves dependències municipals; l'adequació del 
Casal d'Avis i Centre Social de Bellavista per a la instal·lació 
d'un caixer automàtic; la millora de l'enllumenat públic; 
i l'anualitat de la construcció de la residència i centre de 
dia per a la gent gran de Bellavista, entre d'altres. EL 

EL PRESSUPOST EN XIFRES

PRESSUPOST TOTAL

33.524.083 euros
27,7 % més que el 2021

DESPESA TOTAL

31.479.486 euros
24,7 % més que el 2021

INVERSIÓ TOTAL

9.170.150 euros
98,7 % més que el 2021

INVERSIONS MÉS RELLEVANTS

Construcció del gimnàs de l'Escola Joan Sanpera i Torras (anualitat) 500.000 euros

Pressupostos participatius 75.000 euros

Construcció del pas soterrat a l'estació de Corró d'Avall (anualitat) 400.000 euros

Construcció d'un nou pavelló esportiu al Sector R 4.000.000 euros

Construcció d'una nova comisaria i de noves dependències municipals 1.500.000 euros

Adequació del Casal d'Avis i Centre Social de Bellavista per a un caixer automàtic 20.000 euros

Construcció de residència i centre  de la gent gran de dia de Bellavista (anualitat) 350.000 euros

Gratuïtat de la quota de material escolar a Educació Infantil i Primària 170.000 euros

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]
Convocatòria d'ajuts al pagament de l'IBI
Les sol·licituds es poden fer entre el 12 de maig i el 5 de juliol

L'Ajuntament de les Franqueses obre el 12 de maig el 
període per demanar l'ajut al pagament de l'Impost 
sobre Béns Immobles, l'IBI. El termini de presentació 
de sol·licituds estarà obert fins a l'1 de juliol per a totes 

aquelles persones gravades amb aquest impost en el seu 
habitatge habitual.

Quins requisits haig d’acomplir?

Restar empadronat/da al municipi de les Franqueses del 
Vallès el dia 1 del mes de gener de l'any de la convocatòria de 
la subvenció.

Ser propietari/a, llogater/a (quan consti en el contracte 
d’arrendament que l’IBI és a càrrec de l’arrendatari) o 
usufructuari de l’habitatge habitual i/o figuri com a subjecte 
passiu de l'IBI. Hauran de coincidir necessàriament l’habitatge 
que constitueixi la residència habitual i el domicili on consti 
empadronat la persona beneficiària.

En el moment de la sol·licitud de l’ajut, estar al corrent 
de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta 
d'administracions i amb la Seguretat Social, excepte, si és el 
cas, les que encara estiguin en període voluntari de pagament. 
S’acreditarà abans de la concessió mitjançant declaració 
responsable expressa o mitjançant certificat acreditatiu.

Que els subjectes passius de l’habitatge pel qual se sol·licita 
l’ajut no constin com a titulars cadastrals, en tot el territori 
nacional, de cap altre bé immoble de caràcter urbà. S’exclourà 
d’aquesta restricció, únicament, la propietat d'una plaça 
d’aparcament i un traster o un espai similar al traster. En 
aquest últim cas, el valor cadastral d'aquest espai similar al 
traster no podrà sobrepassar els 20.110,75€.

Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els 105.060€.

Que el nivell de renda del sol·licitant i dels que, segons el 
padró municipal d'habitants, convisquin amb ell, no superi les 
quanties següents:

Renda Unitat de Convivència

Membres unitat convivència   Menor o igual a

Fins a 2     16.688
Fins a 3     18.542
Fins a 4     20.397
Fins a 5 o més     23.178

Quin és l’import dels ajuts?

L'import màxim per a cada sol·licitud individual serà de 200 
euros i mai podrà superar el 50% de la quota líquida anual 
de l'IBI. L'ajut és compatible amb altres ajuts atorgats per 
l'Ajuntament i, segons el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de 
juliol, està exempt d'IRPF.

En els supòsits que no es puguin obtenir les dades a través de 
les consultes corresponents, el sol·licitant haurà de presentar 
els justificants i/o certificacions que acreditin el compliment 
dels requisits establerts.

Com i fins quan es pot demanar?

El període presentació de sol·licituds i de la documentació és 
entre el 12 de maig i el 5 de juliol

Les sol·licituds es poden presentar presencialment al Servei 
d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de les Franqueses 
(ctra. de Ribes, 2) demanant cita prèvia al 938 467 676 i 
telemàticament a l'apartat de tràmits de la seu electrònica del 
web de l'Ajuntament www.lesfranqueses.cat
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Ajuts i suport a empreses i emprenedoria 
L'Ajuntament participa en diverses iniciatives de reactivació 
econòmica, projecció i transformació digital del teixit empresarial

L'Ajuntament de les Franqueses s'ha sumat al programa 
SOS Mentoring, una iniciativa que promou el voluntariat 
entre empresaris/es i directius/ves com a mentors 

de petites empreses i de persones emprenedores amb 
negocis de recent creació. L'objectiu és ajudar a afrontar 
amb èxit processos com el creixement de l'activitat, la 
reorientació del model de negoci, la transformació digital, la 
internacionalització o una situació de crisi.

Sos Mentoring compta amb 250 voluntaris/es que ja han 
donat suport a més de 300 petites empreses per a què 
puguin fer front a la crisi i mantenir més de 850 llocs de 
treball. Els mentors/es voluntaris/es fan un acompanyament 
personalitzat compartint la seva experiència.

Si la vostra empresa o negoci està interessada en rebre 
acompanyament d'un/a mentor/a o voleu ser voluntaris/
es i compartir la vostra experiència us podeu inscriure a 
dinamitzacio@lesfranqueses.cat o trucar al 938 443 040.

Aquest projecte forma part del programa de voluntariat de la 
Fundació Autoocupació en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona.

L'Ajuntament de les Franqueses té oberta una convocatòria 
per formentar i reactivar la contractació. Aquesta línia 
de subvencions està destinada a totes les empreses i a 

persones emprenedores i autònomes que contractin, entre l'1 
de gener i el 31 de desembre del 2022, persones demandants 
de feina a través del Servei Local d'Ocupació (SLO) i inscrits 
al Servei d'Ocupació de Catalunya. L'Ajuntament de les 
Franqueses i la Diputació de Barcelona inverteixen un total de 
50.000 euros en aquesta línia d'ajuts.

Els contractes que se subvencionaran seran aquells, 
indefinits o temporals d'acord amb la normativa vigent, d'una 
durada mínima de 6 mesos i amb jornades mínimes del 50%. 
Per optar als ajuts, cal que l'oferta també es tramiti a través 
del SLO. La convocatòria estarà oberta fins al 31 de desembre 
d'enguany o fins a exhaurir els 50.000 euros pressupostats.

L'import màxim mensual de la subvenció és de 1.000 euros per 
a contractes de 40 hores setmanals. Per a contractes a temps 
parcial, l'import de la subvenció serà la part proporcional.

Les sol·licituds es poden tramitar fins al 31 de desembre del 
2022 a través la seu electrònica del web municipal 
www.lesfranqueses.cat

Convocatòria d'ajuts per a empreses 
per reactivar la contractació

Les Franqueses se suma a SOS 
Mentoring El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació 

Digital ha obert la convocatòria per beneficiar-se dels 
ajuts del programa Kit Digital. Aquest programa té 

com a objectiu ajudar les petites empreses i a persones 
autònomes a la transformació digital amb l'adquisició 
de solucions tecnològiques en els àmbits de presència a 
internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió 
de clientela, "bussines intellingence" i analítica, serveis 
i eines d'oficina virtual, gestió de processos, factura 
electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat.

Com a novetat, la solució tecnològica s'ha de contractar 
a una de les empreses adherides al projecte dins el 
Marketplace del Kit Digital. Parel·lament a la línia d'ajuts 
per a empreses demandants de tecnologia, també se 
n'obre una altra per a què les empreses tecnològiques 
puguin oferir el seu catàleg de serveis.

El Kit Digital el poden demanar empreses d'entre 10 i 
49 treballadors/es que es poden beneficiar d'un ajut de 
12.000 euros; empreses i microempreses d'entre 3 i 9 
treballadors/res que es poden beneficiar d'un ajut de 6.000 
euros i, microempreses d'entre 0 i 2 treballadors/es que 
es poden beneficar d'un ajut de 2.000 euros.

La convocatòria d'ajuts a la digitalització d'empreses i 
microempreses romandrà oberta fins al 15 de setembre. 
Més informació al 938 443 040 

Ajuts per a la transformació 
digital de les empreses

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès



8

[ actualitat ]
"Ser un home de pau va en funció de la 
relació que mantens amb les persones"
Entrevista amb Manuel Luque Tagua, Jutge de Pau de les Franqueses

Quines són les responsabilitats d’un jutge de pau?
Amb la legislació actual les meves tasques són la signatura dels 
naixements i de les defuncions que tenen lloc a les Franqueses, 
l’inici dels diferents tipus d’expedients registrals que hi ha, 
la presidència i realització de casaments civils... No obstant, 
el jutjat de pau té múltiples funcions encomanades com la 
tramitació dels actes de comunicació, és a dir, notificacions, 
citacions, requeriments, etc, i les conciliacions. D’aquestes 
tasques s’encarreguen els funcionaris del jutjat i la Secretària 
Judicial. 

Podem dir, doncs, que les tasques que té encomanades són 
ben variades?
Bé, no sé si variades però la veritat és que ja m’agraden. He de 
dir que són unes tasques que ja sabia que em correspondrien i, 
per tant, no han estat cap sorpresa per a mi.

En quin moment i per què decideix presentar-se al càrrec?
Em vaig assabentar pel web municipal que el càrrec de jutge 
de pau estava vacant o millor dit, que s’havia de cobrir la plaça. 
Fins aquell moment hi havia un jutge en funcions, que substituïa 
a l’anterior jutge de pau que va dimitir i vaig pensar... per què no 
presentar-me?

Com li han anat aquestes primeres setmanes?
Estic en període d’adaptació, acostumant-me i, bàsicament, 
posant-me al dia de les meves tasques.

Manuel Luque Tagua (Sevilla, 1958) és el Jutge de 
Pau de les Franqueses del Vallès des del mes de 
març. S’ha passat els darrers 35 anys, fins a la 
seva jubilació al 2019, com a policia local de les 
Franqueses del Vallès.

Compta amb l’ajuda d’algú altre? 
I tant! Compto amb l’ajuda de la Secretària Judicial i de dos 
funcionaris que treballen al jutjat.

El jutjat de pau és la primera trobada que té la ciutadania amb 
la justícia. Podríem dir que és la justícia més propera als veïns 
i a les veïnes de les Franqueses?
Clar! És la primera trobada amb la institució i amb els seus dos 
funcionaris però sobretot amb la Secretària Judicial. 

Assessoren i eviten molts judicis?
La funció del Jutjat de Pau no és en cap moment la d’assessorar 
jurídicament a la ciutadania sinó la de ser un vehicle de 
comunicació entre la ciutadania i els altres jutjats espanyols 
que els demanen auxili judicial per tal de poder dur a terme els 
diferents actes de comunicació que la llei estableix. Però és 
cert que la Secretària Judicial duu a terme conciliacions que si 
arriben a bon port poden evitar els judicis. Malgrat tot, crec que 
la ciutadania no utilitza gaire aquesta via, provablement perquè 
desconeix la seva existència. 

Quines són les qualitats que ha de tenir un bon jutge de pau?
Entenc que ha de ser un/a ciutadà/na exemplar, responsable, 
atent a les necessitats de la ciutadania, respectuós, amable i 
sempre a disposició dels veïns i de les veïnes.

I també ha de ser discret suposo?
Això per descomptat, però per la meva trajectòria professional la 
discreció sempre ha estat una qüestió que ha estat present. 

La seva trajectòria professional ha estat sempre lligada a les 
lleis i a la justícia. Creu que la seva experiència com a agent 
de policia l’ajuda en les seves responsabilitats com a jutge de 
pau?
Crec que sí, bàsicament perquè sóc una persona que gairebé 
tothom de les Franqueses coneix.  També hi ha un aspecte que 
per a mi és important i és la tasca que puc fer per coordinar el 
Jutjat amb qualsevol altre departament municipal tenint en 
compte la meva relació amb els organismes municipals i les 
persones que he anat coneixent al llarg de la meva trajectòria 
professional. 

És vostè un home de pau?
Em considero un home de pau atesa la meva trajectòria 
professional que ha estat sempre servint als/a les ciutadans/es, 
procurant tenir en tot moment la millor de les relacions amb ells 
i ajudant-los en tot allò que ha estat i està a les meves mans. Al 
final, ser un home de pau va en funció de la relació que mantens 
amb les persones i, si aquesta és bona, doncs, molt millor. 
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[ actualitat ]

Les Franqueses, municipi cuidador
S'impulsen accions que reconeguin el paper de la dona en les cures

Les Franqueses signa la "Declaració per uns municipis i comunitats cuidadores" com a compromís 
a "entendre les cures com una activitat essencial per a la vida, així com per a la dinamització social 
i econòmica personal, social i institucional", en una adhesió conjunta de la Diputació de Barcelona 
i una vuitantena de municipis.

La provisió de cures és un repte de present i futur, per aquest motiu l'Ajuntament treballa per avançar 
cap al reconeixement de la cura com un valor públic que ha d'esdevenir en un dret social i ciutadà. Al 
mateix temps, el consistori fa camí cap al reconeixement, la redistribució i la dignificació del treball de 
cures, exercit majoritàriament per dones. Per això, el SIAD de les Franqueses serà el servei encarregat de vetllar per l'impuls 
d'accions que reconeguin el paper de la dona en aquest àmbit i treballin per la igualtat.

Amb aquesta adhesió, les Franqueses es compromet a impulsar un decàleg de deu accions per avançar en les polítiques locals 
de les cures. Consulta el decàleg escanejant aquest codi QR.

La Zona de Baixes Emissions a les Franqueses, gradual i amb el mínim impacte

El calendari d'aplicació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) a Catalunya marca el 2025 com a 
data per implementar aquests espais als municipis de més de 20.000 habitants.

Des de l'Ajuntament, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, s'està estudiant l'aplicació 
progressiva i amb la mínima afectació per a la ciutadania. De fet, el municipi forma part de la Taula 
per a la Qualitat de l'Aire de Catalunya, un espai on les dues administracions treballaran frec a frec 
per adaptar la ZBE a les característiques i necessitats pròpies. L'objectiu d'aquesta taula és abordar 
l'aplicació de la ZBE de manera personalitzada amb cada població i adaptar les mesures de qualitat 
de l'aire a les seves característiques, tot i acomplint la normativa.

Des de les Franqueses ja s'ha plantejat la possibilitat de tractar cadascun dels 5 pobles de manera diferent pel que fa a 
l'aplicació de la ZBE, ja que, l'impacte de la circulació de vehicles és radicalment diferent a Corró d'Avall i a Bellavista que a 
Corró d'Amunt, Llerona i Marata. També es vol prioritzar que l'afectació sobre el parc de vehicles i, per tant, sobre la renovació 
d'aquest tingui en compte la situació socioeconòmica de la població amb menys recursos.

Descarrega't 
l'aplicació 

Parkunload

Registra el teu 
vehicle i la seva 

matrícula

Posa el teu número 
de telèfon i rebràs 

un SMS de validació 

Quan obris l'aplicació 
al pàrquing, et 

detectarà

Inicia l'estacionament 
i valida el tiquet a 

l'andana

APARCA I VIATJA DES DE L'ESTACIÓ DE BELLAVISTA AMB PARK&RIDE
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Vols conèixer el Circ Cric?
Nova sortida cultural per a la gent gran de les Franqueses

L'Ajuntament ja té a punt la nova sortida cultural per a 
la gent gran de les Franqueses. Serà  el 24 de maig i, 
aquell dia, es visitarà les instal·lacions del Circ Cric a 
Sant Esteve de Palautordera.

L'excursió començarà  amb un esmorzar al arribar a les 
instal·lacions del circ. Després, de la mà  d'en Tortell Poltrona, 
es visitarà  l'equipament i es coneixerà  com funciona i la seva 
història. A darrera hora, es podrà gaudir d'un espectacle a la 
carpa central del Circ Cric. En sortir del circ, es dinarà a Can 
Mogue, a Corró d'Amunt.

Els horaris de recollida dels autocars són els següents:

• 9 h - Corró d'Avall (pl. de la Font de Santa Eulàlia, ctra. de 
Cànoves)

• 9.05 h - Mil Pins
• 9.15 h - Marata (pl. de l'Església)
• 9.20 h - Corró d'Amunt (c. del Clavell / Camp de Futbol 

Municipal)
• 9 h - Llerona (c. de Catalunya, 31-35)
• 9.10 h - Corró d'Avall (pl. de l'Ajuntament)
• 9.15 h - Corró d'Avall (estació de Rodalies)
• 9.15 h - Bellavista (pl. Major)

El preu de la sortida és de 23 euros i inclou la visita i el dinar. 
Per tal de tenir la plaça reservada cal haver fet el pagament.

Les places són limitades i podeu fer les incripcions en línia o 
presencialment.

Inscripcions en línia

Des del 2 de maig a les 8 h al 5 de maig a les 8 h: s'ha de 
fer una inscripció per persona i pagar en línia amb targeta 
bancària. (Enllaç disponible a www.lesfranqueses.cat)

Inscripcions presencials

Els dies 5 i 6 de maig, al SAC de l'Ajuntament (ctra. de Ribes, 
2) i a Bellavista Activa (c. Rosselló, 39), de 8.30 a 14 h. CAL 
DEMANAR CITA PRÈVIA. El pagament s'ha de fer amb targeta 
bancària en el moment de la inscripció.

Fotografies cedides pel Circ Cric. Autoria : (superior) Josep Ferrer, (inferior) 
Àlex Carmona

Angelina Volart compleix 100 anys

Angelina Volart Agell, ha complert l'edat de 100 anys. 
Per celebrarar-ho, l'Angelina, acompanyada per la 
seva família, ha rebut la visita de l'alcalde, Francesc 

Colomé, i de la regidora de Gent Gran, Sònia Tena, que li 
han entregat un ram de flors i una façana de l'Ajuntament. 
Acompanyada de fills/es i nets/es, Angelina Volart s'ha 
mostrat molt contenta de poder tornar a celebrar l'aniversari 
en família i de trobar-se en molt bon estat de salut, malgrat 
la seva avançada edat. També l'han acompanyada alguns 
membres del personal de la residència per a la gent gran on 
actualment viu.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ les Franqueses en imatges ]
Sant Antoni Abat. Els Tres Tombs
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Sant Jordi. Visita als casals de la gent gran
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[ les Franqueses en imatges ]

Sant Jordi 2022
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Sant Jordi 2022
Guanyadors del 32è Concurs de 
Sant Jordi:

Rodolins i cal·ligrames (cicle inicial)
1r. Rapero (Ismael Jhibak)
2n. Quin temps fa? (Guim Maynou)
3r. La nena (Noa Gómez)
Menció especial: La Guitarra (Sergi 
Oliveras)

Poesia (cicle mitjà)
1r. La meva família (Gerard González)
2n. Escacs (Valentina Parra)
3r. La por a la nit (Irina Paniagua)

Poesia (cicle superior)
1r. El silenci i el so del mar (Ivette Peirot)
2n. Poble de fades (Núria Clariana)
3r. Detrás de la llúvia (Martina Huguet)

Poesia (1r i 2n d’ESO)
1r i 2n. (han quedat deserts)
3r. Tu pérdida (Ainhoa Ruiz)

Poesia (3r i 4t d’ESO)
Ha quedat desert

Poesia (adults)
1r. Tots aquells últims moments 
(Verònica Garcia)
2n. La por (Maria Nadal)
3r. Cataluña corona de España 
(Redouzne Kallouch)

Prosa (cicle mitjà)
1r. Què pensen els quadres del voltant 
de la Monalisa? (Clàudia Díaz)
2n. El drac i la princesa (Arlet Nieto)
3r. L’Enric i el castell màgic (Èric Muñoz)

Prosa (cicle superior)
1r. La fugida a Mandak (Maria Llach)
2n. La Lena, la petita bruixa (Iris Ramirez)
3r. The Blackprincess (Bernat Olivé)

Prosa (1r i 2n d’ESO)
1r. Agafa’m la mà (Èlia Rovira)
2n. La meva història d’institut (Chloe 
González)
3r. Alçant la mirada (Artur Morales)

Prosa (3r i 4t d’ESO)
1r. Món paral·lel (Martina Ortiz)
2n. Sense fronteres (Ayman Charik)
3r. L’assassinatdel llop (Elna Puig)

Prosa (adults)
1r. La casa de los Vidal (Anna Hurtado)
2n. La secta (Luis Ángel Vega)
3r. Un número a les estadístiques 
(Isabel Palacios)
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[ actualitat ]
Les Franqueses inicia el camí per 
desplegar el Pla Educatiu d'Entorn
Un cop aprovat el document marc que regeix el pla, s'han creat les 
comissions que gestionaran la seva implementació

El Pla Educatiu d'Entorn (PEE) de les Franqueses comença 
el seu desplegament. El document marc que regeix el PEE 
i les comissions que el gestionaran ja estan creades i han 
començat a treballar. 

D'una banda, la Comissió Representativa-Institucional és 
l'encarregada de l'aprovació del document marc, del pla anual 
d'accions i de la memòria resum que l'avaluarà. Aquesta 
comissió està presidida pel regidor d'Educació, José Antonio 
Aguilera, per la inspectora d'Educació, Marta Planas, com 
a vicepresidenta, i compta amb representants dels centres 
educatius del municipi i dels serveis municipals de l'àmbit de 
l'educació i d'infància i joventut.

D'una altra banda, també s'ha creat la Comissió Operativa, 
encarregada de fer el seguiment i de gestionar la implementació 
i el dia a dia del PEE. Aquesta comissió està formada per 
tècnics municipals de l'àrea d'Educació i per representants del 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

El Pla Educatiu d'Entorn de les Franqueses pretén donar 
resposta a les necessitats del municipi de manera integrada 
i comunitària, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en 
els diferents àmbits de la vida d'infants i joves, més enllà de 
l'educació formal.

El Pla Educatiu d'Entorn inclou un dels programes que s'estan 
desenvolupant amb èxit des del 2015, el Projecte Educatiu 
Comunitat i Escola.

El document marc del PEE de les Franqueses marca com a 
priortaris 6 objectius:

1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a 
l’èxit escolar i educatiu.
2. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels 
alumnes en un marc de convivència.
3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels 
fills i filles i la participació en la vida escolar.
4. Promoure l’educació intercultural i l’ús social de la 
llengua catalana com a elements de cohesió social.
5. Potenciar estils de vida saludable i fomentar la pràctica 
regular de l’activitat fisicoesportiva.
6. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa.

El document marc del Pla Educatiu d'Entorn de les Franqueses 
també ha estat presentat al Consell Escolar Municipal.

Més informació
a www.lesfranqueses.cat

Consell Escolar Municipal en el què es  va presentar el Pla Educatiu d'Entorn



[ jornades de portes obertes i preinscripcions ]
PREINSCRIPCIONS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

EBM EL GEGANT DEL PI
Carrer de Provença, 20
Tel. 937 320 300

EBM CAVALL FORT
Carrer Miquel Martí i Pol, 6-8
Tel. 938 463 494

EBM LES TRES BESSONES
Carrer Sant Joaquim, 85
Tel. 938 498 483

PREINSCRIPCIONS 
DEL 9 AL 22 DE MAIG

PORTES OBERTES I PREINSCRIPCIONS INSTITUTS DE CICLES FORMATIUS

PORTES OBERTES
Cicle Formatiu de Grau Superior
Dimecres 18 de maig a les 18 h

INSTITUT LAURO
Carrer d’Astúries, 3
Tel. 938 402 852

PREINSCRIPCIONS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
del 17 al 23 de maig (alumnes sense continuïtat escolar)

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
del 25 al 31 de maig

PREINSCRIPCIONS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Plaça de l'Escorxador, 1 
Tel. 938 465 636

PREINSCRIPCIONS 
DEL 2 AL 15 DE MAIG
Escaneja el codi QR per fer la inscripció a l'EMM

PORTES OBERTES CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS

SESSIONS INFORMATIVES
Dilluns, 2 de maig, 18.30 h, xerrada informativa sobre Instrumental, Català i Castellà
Dimarts, 3 de maig, 16.30 h, xerrada informativa sobre Informàtica
Dimecres, 4 de maig, 18.30 h, xerrada informativa de la Prova d'Accés a Grau Superior
Dijous, 5 de maig, 19 h, xerrada informativa sobre Anglès
*Cal demanar cita prèvia per telèfon

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS
Carrer Rosselló, 39 
Tel. 938 402 653

PREINSCRIPCIONS DEL 21 AL 29 DE JUNY
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[ 17a Mostra d'Entitats ]

ESTANDS INFORMATIUS DE 
LES ENTITATS DEL MUNICIPI
10 a 14 h Plaça de l'Ajuntament
Informa't de les entitats que hi 
seran a www.lesfranqueses.cat

Espectacle sensorial 'Un 
teatre al jardí' 
De la Cia. Minimons 
10.30 a 13.30 h Plaça de 
l’Ajuntament
Adreçat a famílies. Entrada 
gratuïta. Reserva d’entrades 
a www.teatres.lesfranqueses.
cat i a www.entrapolis.com. 
Passis cada 5 min. de grups de 
màxim 6 persones.

Trobada d’escoleta
A càrrec del Club Bàsquet LF
10 a 12 h Pista poliesportiva de 
la plaça Joan Sanpera i Torras

Miniarc
A càrrec del Club Tir amb Arc LF
10 a 13 h Plaça de l’Ajuntament

Simulació de cotxes de 
carreres
A càrrec del Centre de 
Modelisme les Franqueses
10 a 14 h Plaça de l’Ajuntament

Pinta dibuixos de la Festa Major
A càrrec de la Comissió Festa 
Major de Corró d’Avall
10 a 14 h Plaça de l’Ajuntament

Circuit de ciclisme
A càrrec del Club Esportiu 
Unió Ciclista LF
10 a 14 h Plaça de l’Ajuntament

Mostra de Zumba
A càrrec de l'Asociación Gente 
del Barrio
11 h  Escenari fix de la plaça 
Joan Sanpera i Torras

Dissabte, 7 de maig 
Exhibició de Twirling
A càrrec del Club Twirling LF
12 h Escenari fix de la plaça 
Joan Sanpera i Torras

Partit d’exhibició d'hoquei
A càrrec del Club Hoquei LF
12 h Pista poliesportiva de la 
plaça Joan Sanpera i Torras

ESTANDS INFORMATIUS DE 
LES ENTITATS DEL MUNICIPI
16 a 20 h Plaça de l'Ajuntament
Informa't de les entitats que hi 
seran a www.lesfranqueses.cat

Espectacle sensorial 'Un 
teatre al jardí' 

De la Cia. Minimons 
16 a 19 h Plaça de l’Ajuntament
Adreçat a famílies. Entrada 
gratuïta. Reserva d’entrades 
a www.teatres.lesfranqueses.
cat i a www.entrapolis.com. 
Passis cada 5 min. de grups de 
màxim 6 persones.
 
Simulació de cotxes de 
carreres
A càrrec del Centre de 
Modelisme les Franqueses
16 a 20 h Plaça de l’Ajuntament

Geocatching A4elKm
A càrrec del Club Atletisme a 
4 el km
16 a 20 h Plaça de l’Ajuntament

Berenar saludable
A càrrec de l’àrea de Sanitat i 
Salut Pública
16.30 a 18 h (1r torn) i 18 a 19.30 h 
(2n torn) Plaça de l’Ajuntament 
Places limitades.
Inscrip. al tel. 938 616 360 o a
salutpublica@lesfranqueses.cat 
indicant nombre de participants, 
dia i horari del taller, nom 
i telèfon de la persona de 
contacte 

Diumenge, 8 de maig 

Mostra de Karate
A càrrec del Club Karate 
Nokachi les Franqueses
18 h Escenari fix de la plaça 
Joan Sanpera i Torras

Partit d’exhibició d'hoquei
A càrrec del Club Hoquei les 
Franqueses
18 h Pista poliesportiva de la 
plaça Joan Sanpera i Torras

Mostra de ball
A càrrec del Club Tennis Els 
Gorchs
19 h Escenari fix de la plaça 
Joan Sanpera i Torras

ESTANDS INFORMATIUS DE 
LES ENTITATS DEL MUNICIPI
10 a 14 h Plaça de l'Ajuntament
Informa't de les entitats que hi 
seran a www.lesfranqueses.cat

Esmorzar saludable
A càrrec de l’àrea de Sanitat i 
Salut Pública
10 a 11.30 h (1r torn) i 11.30 a 13 h 
(2n torn) Plaça de l’Ajuntament
Places limitades.
Inscrip. al tel. 938 616 360 o a
salutpublica@lesfranqueses.cat 
indicant nombre de participants, 
dia i horari del taller, nom 
i telèfon de la persona de 
contacte. 

Miniarc
A càrrec del Club de Tir amb 
Arc les Franqueses
10 a 13 h Plaça de l’Ajuntament

Simulació de cotxes de 
carreres
A càrrec del Centre de 
Modelisme les Franqueses
10 a 14 h Plaça de l’Ajuntament

Mostra d’escacs
A càrrec del Club d’Escacs les 
Franqueses
10 a 14 h Plaça de l’Ajuntament

Parada de taxis
A càrrec del Associació 
Classic Car les Franqueses
10 a 14 h Rotonda del costat del 
passeig del Primer d’Octubre
Activitat per recaptar fons per 
Ucraïna.

Confecció de catifes de flors
A càrrec d’Agrupació Santa 
Eulàlia
11 a 13 h Plaça de l’Ajuntament

Exhibició d’activitats
A càrrec de LF Comerç amb la 
col·laboració del Gimnàs Q
11 h Escenari fix de la plaça 
Joan Sanpera i Torras

ESTANDS INFORMATIUS DE 
LES ENTITATS DEL MUNICIPI
16 a 20 h Plaça de l'Ajuntament
Informa't de les entitats que hi 
seran a www.lesfranqueses.cat

Simulació de cotxes de 
carreres
A càrrec del Centre de 
Modelisme les Franqueses
16 a 20 h Plaça de l’Ajuntament

Vine a provar els Gegants!
A càrrec de l’Associació 
Gegants de les Franqueses
16 a 20 h Plaça de l’Ajuntament



[ 33a Fira de Sant Ponç ]

MERCAT DE PRODUCTES 
ARTESANS I DEMOSTRACIONS 
D'OFICIS
De 10 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h 
Passeig del Primer d'Octubre
Demostracions d'oficis: vidre 
bufat, terrisaire, gorres de 
cop, talla lítica, forjador, 
apicultor, sastres paperers, 
cisteller i paper maixé.

Exposició de plantes remeieres 
i aromàtiques del nostre entorn
A càrrec de l'Associació Cívica 
i Cultural de Corró d'Avall.
De 10 a 14 h i de 16 a 19 h 
Passeig del Primer d'Octubre

Joc de memòria d'herbes 
remeieres i sudoku d'herbes 
remeieres
A càrrec dels Casals Infantils i 
Juvenils municipals
10 a 13 h Passeig del Primer 
d'Octubre

Manualitats de fang amb flors
A càrrec del servei d'Escoles 
Bressol Municipals
10 a 14 h Passeig del Primer 
d'Octubre

Espectacle 'La llebre i la 
tortuga'
A càrrec de Teatre Nu.
10.45 h Espectacle itinerant 
pel passeig del Primer 
d'Octubre

Dissabte, 7 de maig 

Taller per a infants i adults 
'El mural per la pau'
A càrrec del Centre d'Art i 
Noves Tecnologies Can Font
11 h Plaça de Can Font
Vine al matí a deixar la teva 
empremta en un mural per la 
pau!

Taller d'Il·lustració de contes, 
per a infants i adults. 
A càrrec del Centre d'Art i 
Noves Tecnologies Can Font
11 h Plaça de Can Font
T'imagines poder plasmar les 
teves idees en un microrelat i 
fer un dibuix que l'acompanyi?

Taller de rams primaverals
A càrrec del Servei de Biblioteca 
Municipal
11 a 12 h Passeig del Primer 
d'Octubre
A partir de 16 anys. 
Aforament limitat. Gratuït.
Inscrip. prèvia a partir del 25 
d'abril a bibliotecabellavista@
lesfranqueses.cat o al 938 404 
338.

Taller 'Creació d'un envàs 
artesanal per a herbes 
aromàtiques amb material 
reciclat'
A càrrec d'ENEI
11 a 13 h Passeig del Primer 
d'Octubre

Diumenge, 8 de maig 
Taller 'Quadern natural'
A càrrec del Servei de 
Biblioteca Municipal
11 a 13 h Passeig del Primer 
d'Octubre
A partir de 6 anys (cal que l'infant 
vagi acompanyat d'un adult) 
Aforament limitat. Gratuït.
Inscripció prèvia a partir del 
25 d'abril a bibliotecacorro@
lesfranqueses.cat o al 935 661 
550.

Tronada amb els Diables Els 
Encendraires
Tot seguit:
Cercavila amb Gegants de 
Les Franqueses
11.45 h Des de la plaça de 
l'Ajuntament fins a la plaça de 
Can Font

Ballada dels Gegants de les 
Franqueses
Tot seguit:
Sardana 'Himne al Poble de 
les Franqueses'
12.30 h Plaça de Can Font 
Hi col·laboren Sardanistes 
Franquesins, Cor Camins 
i Coral Xeremella, amb la 
música de la Cobla La Nova 
Vallès.

Ballada de sardanes amb la 
Cobla La Nova Vallès
A càrrec dels Sardanistes 
Franquesins
12.45 h Plaça de Can Font

Concert de Catfolkin
13 h Plaça de l'Ajuntament

Taller de ceràmica per a 
infants i adults
A càrrec del Centre d'Art i 
Noves Tecnologies Can Font
17 h Plaça de Can Font

Marxing band de l'Escola 
Municipal de Música Claudi 
Arimany
Tot seguit:
Trobada de bateries
A càrrec de l'EMM Claudi Arimany
17.30 h Recorregut itinerant 
des de la rotonda del passeig 
del Primer d'Octubre fins a la 
plaça de Can Font.

TROBADA DE BÈSTIES
A càrrec de Diables Els 
Encendraires

Plantada de bèsties
16.30 h Plaça de l’Espolsada

Tabalada de colles
18.30 h Plaça de l’Espolsada

Cercavila
19 h Des de la plaça de 
l’Espolsada, carretera de 
Cànoves, carretera de Ribes, 
passeig del Primer d’Octubre.

Lluïments de les Bèsties de les 
colles
20.30 h Rotonda del passeig del 
Primer d’Octubre

Trobaràs tota la 
programació de la 
17a Mostra d'Entitats i 
la 33a Fira de Sant Ponç 
actualitzada escanejant 
el següent codi QR
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El 15 de maig torna la Caminada 
Popular de les Franqueses
Obertes les inscripcions a la 19a edició amb un recorregut de 19 km

Ens acompanyes a caminar? El 15 de maig, les 
Franqueses celebrarà la seva 19a edició de la caminada 
recuperant la tradició d'una de les activitats esportives 
més populars del municipi. La Caminada Popular, que 

començarà a les 8 h, tindrà la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Avall com a punt de sortida i arribada d'un recorregut 
de 19 km aprox. amb un desnivell acumulat de 400 m.

Les inscripcions es poden realitzar fins al 13 de maig de 
manera anticipada fins a les 11.59 h amb un cost de 10,50€ 
a www.caminadalesfranqueses.cat o bé presencialment 
a l'oficina del Patronat Municipal d'Esports. Totes les 
inscripcions realitzades per internet hauran de portar el 
resguard el dia de la caminada per poder bescanviar-lo per la 
butlleta de sortida. En cas de quedar places disponibles, però, 
es podrà realitzar la inscripció el mateix dia de la caminada 
fins a 20 minuts abans de la sortida, amb un cost de 14,85 €.

Es recomana portar roba i calçat adequat, gorra o barret, 
crema protectora solar, ulleres de sol i aigua o beguda 
isotònica. També es convida a realitzar fotografies durant la 
Caminada Popular en els diferents punts fotogràfics indicats 
durant el recorregut, penjar-les a les xarxes socials amb 
l'etiqueta #CaminadapopularLF22 i entrar en el sorteig de 
5 esmorzars per a 2 persones a les Franqueses. Com més 
fotografies es pengin amb aquesta etiqueta, més opcions hi 
ha de poder guanyar el premi. El sorteig es durà a terme entre 
els dies 18 i 20 de maig i es publicarà el llistat de les persones 
guanyadores a les xarxes socials municipals.

Més informació a www.caminadalesfranqueses.cat

[ actualitat ]

Properament, l’Ajuntament construirà una tanca 
perimetral i elevarà l’existent  a la pista de futbol sala de 
la Zona Esportiva Municipal de Bellavista. L’objectiu és 

millorar la seguretat dels infants i joves que en fan ús evitant 
que les pilotes marxin fora del terreny de joc. Amb aquesta 
actuació també es pretén evitar que els usuaris i usuàries de 
la pista hagin de perdre temps anant a buscar la pilota i que 
aquesta acabi dins l’Escola Bellavista Joan Camps.

A banda, durant els propers dies s’afegirà una xarxa de 
voleibol i una cistella de bàsquet per facilitar la pràctica 
d’ambdós esports. Amb l’adequació i instal·lació d’aquest 
mobiliari esportiu urbà s’aconseguirà fer d’aquesta zona un 
espai més polivalent.

La Zona Esportiva Municipal de Bellavista més polivalent i segura
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La programació d'Activa't a l'estiu està pensada des d'una 
mirada amb ulls d'infant i adolescent. L’Ajuntament 
ofereix activitats de lleure educatives, culturals i 
esportives a partir del 27 de juny, amb el compromís 

de crear espais de coeducació pensats per aprendre i 
adquirir habilitats mitjançant l'acompanyament emocional i 
l'aprenentage per a totes les edats.

Activa't a l'estiu a les Franqueses
Preinscripcions als casals, al Juliol Esportiu i a les colònies a partir del 2 
de maig

A partir del 2 de maig i fins al 15 de maig, es podran 
formalitzar les preinscripcions a les activitats d’estiu 
municipals. Les sol·licituds es podran gestionar a l’adreça 
https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/ o bé al Servei 
d’Atenció a la Ciutadania (SAC) amb cita prèvia.

ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIVES I CULTURALS 
MUNICIPALS

Casals d’estiu. Del 4 al 22 de juliol. De dilluns a divendres, de 
9 a 13 h
Casal amb colònies a Ogassa (Ripollès) - Mas Cabàlies. Del 4 
al 22 de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Campaments. Del 4 al 17 de juliol. A Rectoria de la Selva - 
Navès (Lleida)
Activitats a l’Espai Zero. De dilluns a divendres, de 9.30 a 13 h: 

Setmana explosiva (del 4 al 8 de 
juliol) 
Setmana d'interpretació davant la 
càmera (de l'11 al 15 de juliol) 
Setmanes de creació i producció de 
videoclips (del 18 al 22 de juliol i del 
25 al 29 de juliol)

ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 

Juliol Esportiu. Del 4 al 29 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 
a 13 h. Categories prebenjamins, benjamins, alevins i infantils 
i cadets.
Casal esportiu i recreatiu per a infants entre 5 i 16 anys 
on l’objectiu principal és que aquests realitzin activitats 
preesportives, esportives, de lleure i recreatives diverses, 
sempre dins de l’àmbit educatiu.
Activitats aquàtiques del CEM
Del 4 al 29 de juliol per a edats compreses 
entre els 4 mesos i els 14 anys. 
Es realitzaran a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d'Avall

ACTIVITATS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Casal musical per a infants. Del 27 de juny a l'1 de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Casal musical per a joves. Del 27 de juny a l'1 de juliol. De dilluns a divendres, de 15 a 19 h
Inscripcions: del 2 al 15 de maig, a través del web www.emmlesfranqueses.cat

CASAL D’ESTIU DEL CENTRE D’ART I NOVES TECNOLOGIES 
CAN FONT

Del 27 de juny al 29 de juliol: Els viatges en el temps, cinc èpoques 
en cinc setmanes (casal científic i tecnològic)
Inscripcions: A partir del 2 de maig per a 
residents a les Franqueses i del 12 de maig 
per a tothom, fins a esgotar les places. Les 
inscripcions es realitzaran presencialment 
al Centre d’Art i Noves Tecnologies Can 
Font, de dilluns a divendres, de 17 a 20 
h,  i dimarts i dimecres, de 10 a 12 h, o de 
manera online a www.canfont.info

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 
I DE LES ENTITATS

Cursets intensius de tennis i pàdel. Del 4 al 29 de juliol
"Stage" de tennis i pàdel els Gorchs. Del 27 de juny al 2 de setembre
Casal d'estiu els Gorchs amb tennis, pàdel, dansa, multiesports, 
jocs... Del 27 de juny al 29 de juliol
Campus de tecnificació de ciclisme de la UCF. Del 27 de juny al 29 
de juliol
Campus de futbol del CE Llerona. Del 27 de juny al 29 de juliol
Campus de tecnificació de futbol del CF Les Franqueses. Del 27 de 
juny al 29 de juliol
Campus de tecnificació de futbol del CF 
Bellavista Milan. Del 27 de juny al 29 de 
juliol
Casal d'estiu cheerleading. Del 27 de juny 
al 29 de juliol
"Stage" Fit Dance Company. Del 27 de juny 
al 29 de juliol

MÉS INFORMACIÓ a www.lesfranqueses.cat

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ agenda ]

1 diumenge
Trobada de Cors Joves solidària per la Fundació 
Cromosuma
Concert amb el Cor Lúa, el Cor Jove Mimemamomu i 
el Cor Sound-8
19 h Centre Cultural de Corró d’Avall
Entrades 30 min. abans de l’espectacle.
Org. Assoc. d’Intercanvis Socials i Culturals
.......................................................................................

2 dilluns
Xerrada Informativa del Centre de Formació 
d’Adults Bellavista
Informació sobre els cursos de català, castellà i 
instrumental.
18.30 h CFA Bellavista
Inscripcions i més informació al 938 402 653.
Org. CFA Bellavista

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

3 dimarts
Campanya Donació de Sang
9 a 13 h Gimnàs de l’Escola Colors
16 a 20 h Gimnàs de l’Escola Colors
Reserva hora a donarsang.gencat.cat
Org. Banc de Sang i Teixits i Escola Colors

Espai Zero. Tarda de PopCorn
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació al tel. 938 404 624 / 670 433 346 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero

Xerrada Informativa del Centre de Formació 
d’Adults Bellavista
Informació sobre els cursos d’informàtica.
16.30 h CFA Bellavista
Inscripcions i més informació al 938 402 653.
Org. CFA Bellavista

4 dimecres
Espais de lectura. 'El sueño eterno' de Raymond 
Chandler
A càrrec de Lara Pons, professora de Literatura i 
especialista en novel·la negra
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Adreçat a un públic adult
Inscrip. a partir del 20/4 a la Biblioteca de Bellavista, al 
correu bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat o al al 
tel. 938 404 388
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Xerrada Informativa del Centre de Formació 
d’Adults Bellavista
Informació sobre el curs preparatori a la Prova 
d’Accés a Grau Superior.
18.30 h CFA Bellavista
Inscripcions i més informació al 938 402 653.
Org. CFA Bellavista
.......................................................................................

5 dijous
Espai Zero. Taller d’iniciació al breakdance
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Cal inscripció prèvia
Inscrip. i més info. al tel. 938 404 624 / 670 433 346 
o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero

Xerrada Informativa del Centre de Formació 
d’Adults Bellavista
Informació sobre els cursos d’anglès tot provant 
una classe gratuïta.
19 h CFA Bellavista
Inscripcions i més informació al 938 402 653.
Org. CFA Bellavista
.......................................................................................

6 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació al tel. 938 404 624 / 670 433 346 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero
.......................................................................................

7 dissabte
Caminada BJCG a Milpins - 20è aniversari
9 h Escola Bellavista- Joan Camps i Giró
Sortida des de la porta de l’escola.
Org. Escola BJCG, col·lab. Tresmes Ecoactiva i 
Ajuntament

Entrega de Premis TASTA LFdV
17.30 h Plaça de l'Ajuntament

33a FIRA DE SANT PONÇ
17a MOSTRA D'ENTITATS
Més informació a les pàg. 18-19

8 diumenge
33a FIRA DE SANT PONÇ
17a MOSTRA D'ENTITATS
Més informació a les pàg. 18-19

10 dimarts
Espai Zero. Jocs de taula
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació al tel. 938 404 624 / 670 433 346 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero
.......................................................................................

12 dijous
Hora del conte nadons. 'Em regales una cançó?'
A càrrec d’Anna Farrés
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Adreçat a famílies amb infants de 0 a 36 mesos
Inscripcions a partir del 5/5 a la Biblioteca de Corró 
d’Avall, a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat o al 
tel. 935 661 550
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Taller d’iniciació al rap i al beatmaking
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Cal inscripció prèvia
Inscrip. i més info. al tel. 938 404 624 / 670 433 346 
o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero
.......................................................................................

13 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació al tel. 938 404 624 / 670 433 346 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero
.......................................................................................

14 dissabte 
Excursió dels Casals Infantils Municipals
9 a 17 h Parc Natural del Corredor de Llinars
Vine amb la teva família a aquesta excursió a 
gaudir d’activitats a la natura.
Preu: 5 euros (inscrits al casal), 7 euros (no inscrits)
Inscripció prèvia. Places limitades.
Org. Casal Infantil Municipal 

Matinal ornitològica
10 a 13 h Parc de Mas Colomer
Matinal dedicada al coneixement de les diferents 
espècies d’ocells del nostre entorn més immediat, 
amb tallers de caixes-niu, menjadores, tallers 
d’il·lustració de la natura i anellament científic.
Adreçat a tots els públics
Org. Servei de Biblioteca Municipal
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Taller creatiu de titelles de dit
Sessió 1 de 2, propera sessió el 21/5
A càrrec d’Elena Frauca
11 a 13 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Adreçat a infants a partir de 5 anys
Farem titelles de dit amb fang d'una selecció de 
contes infantils.
Aforament limitat.
Inscripcions a partir del 30/4 a la Biblioteca de Corró 
d’Avall, a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat o al 
tel. 935 661 550
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Cicle de Vermuts Musicals
Amb l’actuació de Bluesfathers
13 h Bar Can Prat
Entrada gratuïta.
Més informació a emmlesfranqueses.cat 
Org. EMM Claudi Arimany

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

15 diumenge
19a Camida Popular 
Et proposem un recorregut de 19 km aprox.
8 h Zona Esportiva Municipal de Corró d'Avall
Inscripcions a www.caminadalesfranqueses.cat o 
al tel. 938 467 083 (oficina del PME)

Sortida de natura
Senderisme de Figaró al Salt del Prat i tornada per 
Santa Eugènia del Congost
8 h Plaça Can Ganduxer
Inscripcions a info@lacivica.com 
Org. Ass. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Cercle de Papallones
11 a 13 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.
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com o 
al tel. 679 612 853
Org. ENEI

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

16 dilluns
Acte Salut i Cultura
Presentat per en David Marsol.
19 a 21 h Centre Cultural de Corró d’Avall
La salut i l’alimentació també són cultura. Proposem 
canvis estratègics per a millorar la salut i la qualitat 
de vida.
Inscripcions al correu davidmarsolfont@gmail.com 
o al Whatsapp 619 652 906
Org. Assoc. d’Intercanvis Socials i Culturals

17 dimarts
Espais de lectura. 'Boulder' d’Eva Baltasar
Amb la visita i comentari de l’autora
18 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Adreçat a un públic adult
Inscripcions a partir del 3/5 a la Biblioteca de Corró 
d’Avall, a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat o al 
tel. 935 661 550
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Dia mundial d’Internet, què fem quan 
ens connectem?
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació al tel. 938 404 624 / 670 433 346 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero

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

18 dimecres
Xerrada-Taller Virtual: Reforç positiu en l’educació 
dels fills i filles
Sessió 1 de 2, la propera el 25/5
A càrrec de l’Associació Teatre del Buit, Recursos 
educatius i artístics
17.30 h Els inscrits rebràn l’enllaç uns dies abans
Adreçat a famílies d’infants de 6 a 12 anys
S'aportaran eines per gestionar les emocions de 
manera transformadora i creativa.
Inscripcions del 2 al 13 de maig per empadronats i 
del 9 al 13 de maig pels no empadronats
Inscripc. i més informació a lesfranqueses.org, al 
tel. 938 405 780 els dimarts i dijous de 10 a 13 h, i 
al correu infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 

Portes Obertes. Institut Lauro - C.F. Grau Superior
18 h Institut Lauro
Més info. al correu ieslauro@xtec.cat, al telèfon 938 
402 852 o al web http://blocs.xtec.cat/inslauro/ 

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

19 dijous
Ítaca: Taller d’il·lustració de la natura
Sessió 1 de 3, properes sessions el 26/5 i 2/6
A càrrec de Bruna Dinarés
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Taller d’iniciació a l’il·lustració de natura.
Adreçat a un públic a partir de 12 anys
Inscripcions a partir del 20/4 a la Biblioteca de Corró 
d’Avall, a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat o al 
tel. 935 661 550
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Taller de cuina
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Cal inscripció prèvia
Inscrip. i més info. al tel. 938 404 624 / 670 433 346 
o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero

20 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació al tel. 938 404 624 / 670 433 346 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero

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

21 dissabte
Biodansa en família
10.30 a 12 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a famílies amb infants de 2 a 7 anys
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Org. ENEI i Elena Lázaro

Festa Solidària Viure-ho TOT!
11 a 20 h Plaça Major de Bellavista
Jornada amb tallers i actuacions musicals, de 
poesia i dansa.
Festa de tot el dia amb l’objetiu de fer una recollida 
per institucions solidàries.
Org. INS Lauro

Taller creatiu de titelles de dit
Sessió 2 de 2, darrera sessió del taller
A càrrec d’Elena Frauca
11 a 13 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Adreçat a infants a partir de 5 anys
Farem titelles de dit amb fang d'una selecció de 
contes infantils.
Aforament limitat.
Inscripcions a partir del 30/4 a la Biblioteca de Corró 
d’Avall, a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat o al 
tel. 935 661 550
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Acte Salut i Cultura
Presentat per en David Marsol.
19 a 21 h Centre Cultural de Corró d’Avall
La salut i l’alimentació també són cultura. Proposem 
canvis estratègics per a millorar la salut i la qualitat 
de vida.
Inscripcions al correu davidmarsolfont@gmail.com 
o al Whatsapp 619 652 906
Org. Assoc. d’Intercanvis Socials i Culturals

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

22 diumenge
Taller: La dansa com a expressió d’empoderament: 
flamenc i ball en línia
Dirigit per Montse Moreno Virola, amb EnDansa i 
Associació Llar d’Avis
11 a 13 h Plaça Major de Bellavista
Inscrip. al 938 466 618 , al Whatsapp 670 311 604 o 
al correu siad@lesfranqueses.cat 
Org. SIAD

"Maig ha arribat, 
un jardí a cada prat"
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[ agenda ]

24 dimarts
Sortida cultural de la Gent Gran al Circ Cric
8.45 a 9 h Sortida dels autocars en diferents punts 
de les Franqueses
14 h Dinar al Restaurant Can Mogué (Corró d’Amunt)
Adreçat a la gent gran
Coneixer el Circ Cric amb en Tortell Poltrona. Abans 
de la visita es farà un esmorzar.
Preu: 23 euros
Inscripcions del 5 al 6 de maig al SAC de 
l’Ajuntament demanant cita al tel. 938 467 676 i del 2 
al 5 de maig al web de lesfranqueses.cat
Places limitades. 

Espai Zero. Parlem dels bons hàbits
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació al tel. 938 404 624 / 670 433 346 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero

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

25 dimecres
Xerrada-Taller Virtual: Reforç positiu en l’educació 
dels fills i filles
Sessió 2 de 2, darrera sessió
A càrrec de l’Associació Teatre del Buit, Recursos 
educatius i artístics
17.30 h Els inscrits rebràn l’enllaç uns dies abans
Adreçat a famílies d’infants de 6 a 12 anys
S'aportaran eines per gestionar les emocions de 
manera transformadora i creativa.
Inscripcions del 2 al 13 de maig per empadronats i 
del 9 al 13 de maig pels no empadronats
Inscripc. i més informació a lesfranqueses.org, al 
tel. 938 405 780 els dimarts i dijous de 10 a 13 h, i 
al correu infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 
.......................................................................................

26 dijous
Hora del conte +3. 'Pirates a la banyera'
A càrrec de Núria Clemares
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Adreçat a infants a partir de 3 anys
Inscrip. a partir del 19/5 a la Biblioteca de Bellavista, al 
correu bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat o al al 
tel. 938 404 388
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Ítaca: Taller d’il·lustració de la natura
Sessió 2 de 3, propera sessió el 2/6
A càrrec de Bruna Dinarés
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Taller d’iniciació a l’il·lustració de natura.
Adreçat a un públic a partir de 12 anys
Inscripcions a partir del 20/4 a la Biblioteca de Corró 
d’Avall, a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat o al 
tel. 935 661 550
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Taller d’ungles, esmalt semipermanent, 
decoració, etc.
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Cal inscripció prèvia
Inscrip. i més info. al tel. 938 404 624 / 670 433 346 
o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero

Ple Municipal
19 h Can Ribas
.......................................................................................

27 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació al tel. 938 404 624 / 670 433 346 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero

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

28 dissabte
Grup d'acompanyament. Dol perinatal, gestacional 
i neonatal
10.30 a 12 h Centre Cultural de Bellavista (aula 1)
Més info. al 938 466 618, al 670 311 604 (whatsapp) 
o a siad@lesfranqueses.cat
Amb la col·lab. ENEI

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

29 diumenge
Cicle de Vermuts Musicals
Amb l’actuació de Mrs. Against Beasts
13 h Bar Centre Cultural Corró d’Avall
Entrada gratuïta.
Més informació a emmlesfranqueses.cat 
Org. EMM Claudi Arimany

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

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

31 dimarts
Espai Zero. Anem al parc del mirador
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació al tel. 938 404 624 / 670 433 346 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero

2 dijous (juny)
Ítaca: Taller d’il·lustració de la natura
Sessió 3 de 3, darrera sessió del taller
A càrrec de Bruna Dinarés
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Taller d’iniciació a l’il·lustració de natura.
Adreçat a un públic a partir de 12 anys
Inscripcions a partir del 20/4 a la Biblioteca de Corró 
d’Avall, a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat o al 
tel. 935 661 550 
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espais de lectura. Lectures d’estiu
Recomanacions de lectures
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Adreçat a un públic adult
Inscrip. a partir del 26/5 a la Biblioteca de Bellavista, 
al correu bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat o al 
al tel. 938 404 388
Org. Servei de Biblioteca Municipal

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

12 diumenge (juny)
Sortida Cultural. «Tàrraco: La ciutat romana»
9 a 15 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Sortida a Tarragona amb visita guida per les 
muralles romanes, pel Pretori, el Circ, l’Amfiteatre 
romà i el Fòrum local.
Adreçat a un públic adult
Preu: 15 euros (inclou transport, entrada i visita)
Inscrip. del 2 al 28 de maig a la Biblioteca de 
Bellavista, al tel. 938 404 388 o al al correu 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal 

ACTIVITATS I 
CURSOS
EXPOSICIÓ «OCELLAM»
Del 24 de maig al 17 de juny Biblioteca Municipal 
de Bellavista
Horaris pel matí: dimarts i dimecres de 10 a 
13.30 h, dissabte de 10.30 a 13.30 h
Horaris per la tarda: dilluns a divendres de 15.30 
a 20.30 h
Adreçat a tots els públics.
Org. Servei de Biblioteca Municipal, amb suport 
de Diputació de Barcelona

SALA D'ESTUDIS
PERÍODE EXTRAORDINARI PEL MAIG I JUNY 
2022
Horaris pel matí: dimarts, dimecres i diumenge 
de 10 a 13.30 h i dissabtes de 10.30 a 13.30 h
Horaris per les tardes: de dilluns a diumenge de 
15.30 a 22 h 
* els deies 26/5 i 2/6 la sala romandrà tancada
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"Maig arribat,
hivern acabat"

FORMACIÓ PER A L'EMPRENEDORIA
Parlar en públic amb l'actor Joan Pera - Dimarts 
10 de maig, de 9 a 14 h
Aspectes fiscals i comptables que els autònoms 
han de conèixer sobre el seu negoci - Dimecres 1 
i 8 de juny, de 9.30 a 13.30 h
Connecta i ven a través del mòbil - 11, 13 i 15 de 
juliol, de 9.30 a 13.30 h
Com potenciar les habilitats comercials si 
ets una persona emprenedora - Divendres 14 
d'octubre, de 9 a 14 h
Digitalitza el teu negoci i triomfa! Pla de 
digitalització per emprendre - 8 i 9 de novembre, 
de 9.30 a 13.30 h
Vols ser un instagramer, youtuber o streamer 
professional? Informa't dels requisits legals - 
Dimecres 14 de desembre, de 9.30 a 13.30 h

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
Curs de Manipulació d'Aliments (4 hores) - 
Divendres 17 de juny, de 9.15 a 13.15 h

Més informació i inscripcions a Can Ribas-Centre 
de Recursos Agraris de dilluns a divendres de 
8.30 h a 14 h, a dinamitzacio@lesfranqueses.cat o 
al 938 443 040.

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

CLASSES DE PILATES
Dimarts i dijous 18 a 19 h Nau de Can Ganduxer
Més informació a info@lacivica.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

GRUP DE CRIANÇA I POST PART
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
Dimarts de 17 a 18.15 h Casal de la Gent Gran de 
Corró d’Avall
Divendres de 17.15 a 18.30 h Centre Cultural de 
Bellavista (*div. 27 de maig no hi ha curset)
Inscripcions a sardanistesfranquesins@gmail.com 
o al 616 733 583
Org. Sardanistes franquesins

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

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Diumenge d'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

CASALS INFANTILS MUNICIPALS DIARIS
Fins al 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 info. del casal de Bellavista al 938 405 781 o a 
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat
Més info. del casal de Can Ganduxer al 938 466 506 
o a casalsinfantils@lesfranqueses.cat

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
Fins al 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 info. del centre de Bellavista al 938 405 781 o 
a centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat
Més info. del centre de Can Ganduxer al 938 404 967 
o a centrejoves.corro@lesfranqueses.cat

CURS DE PRIMERS AUXILIS I SVB
Adreçat a alumnes a aprtir de 14 anys
Horaris: 25 d'abril de 15.30 a 17 h

28 d'abril de 15 a 17 h 
2 de maig de 15 a 17 h 

Preu: 30 euros
Inscrip. a ampaeltil.ler@gmail.com (alumnes fins 
el 8/5 i joves d’altres centres fins el 20 d’abril)
Org. AMPA INS El Til·ler

CURS DE PREMONITOR/A
Adreçat a joves de 14 a 17 anys
Cada dilluns i dijous de maig i el primer dijous 
de juny de 15.30 a 17.30 h (10 sessions)
Preu: 65 euros
Inscrip. a ampaeltil.ler@gmail.com (alumnes fins 
el 8/5 i joves d’altres centres fins el 20 d’abril)
Org. AMPA INS El Til·ler

TOTES LES ACTIVITATS D'AQUESTA 
AGENDA ESTAN SUBJECTES A 

POSSIBLES CANVIS. 
Més informació a www.lesfranqueses.cat



26

[ grups polítics ]

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

Arriba Sant Ponç. Aquest és el dia en què se celebrava, des de l’Edat Mitjana, la fira de les herbes remeieres. Segons explica la 
llegenda, que quan ell, Sant Ponç, va arribar a Barcelona hi havia molts malalts i va començar a preparar remeis amb herbes 
medicinals per curar a la població.
I les tradicions no es poden perdre. El que fa que la nostre cultura sigui rica i les tradicions no es perdin són les persones i les 
seves històries que pasen de pares i mares a fills i filles i que permeten que aquestes perdurin en el temps..
A Les Franqueses, treballem per a què les festes tradicionals formin part de la nostre història i tinguin continuïtat. En són 
exemple la festa dels Tres Tombs, Sant Jordi, la Fira de Sant Ponç, el Ball de l’ Espolsada o la rifa d’ous de Setmana Santa.
Però també treballem amb les entitats, perquè elles són part important del dia a dia del nostre municipi. Son promotors d’una 
pila d’activitats i col.laboren sempre que se'ls hi demana.
I aquest any, fem una fira de Sant Ponç nova i renovada on les entitats son les grans protagonistes de la festa.
Des de Junts apostem pel futur sense perdre de vista el nostre passat, la nostre història i les nostres tradicions. I ens agrada 
fer aquesta aposta al costat de les entitats, posant sempre al centre tots els/les nostres veïns i veines.
Perquè és important saber on anem sense perdre mai de vista d’on venim.

30 anys dient NO AL QUART CINTURÓ
El 4t Cinturó (o B40 o Ronda del Vallès) impulsat per l’Estat Espanyol el 1966 i integrat al Pla de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya el 1985, encara cueja. El 2010 la Generalitat aprovà el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona 
(PTMB), en el qual es dibuixen fins a tres alternatives de traçat. Al seu pas per les Franqueses, aquestes tres alternatives 
varien en una franja que va entre Corró d’Amunt, Marata i Corró d’Avall. Qualsevol de les tres alternatives comportaria una 
transformació que degradaria irreversiblement i faria totalment insostenible la nostra comarca, que encara conserva uns 
valors ecològics, paisatgístics i productius molt importants.
El projecte va clarament en sentit contrari a les directrius europees de mitigació de l’emergència climàtica i de reducció 
de la contaminació (eliminació dels combustibles fòssils) Les darreres declaracions, a Vilafranca, del secretari general 
d’infraestructures constaten que s’ampliarà un carril per banda a l’AP7 i s’abandona el projecte de 4t Cinturó entre Abrera i el 
Vendrell. 
L’Ajuntament de les Franqueses ha estat un aliat descafeïnat de la Campanya Contra el 4t Cinturó.
Enguany, que celebrem els 30 anys de la Campanya Contra el 4t Cinturó mentre que el Ministerio de Fomento manté l’autovia en 
els seus plans, demanem més fermesa al govern per dir: NO AL QUART CINTURÓ, ni per les Franqueses ni per enlloc!

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

Imma Ortega-Regidora del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – AM
Èlia Montagud-Membre d'Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal

Activem les Franqueses del Futur
En el ple del mes d’abril hem aprovat el pressupost de l’ajuntament i us volem explicar la importància que té per tots i totes 
vosaltres, perquè amb aquest nou pressupost els i les socialistes activem Les Franqueses del futur, Les Franqueses que us 
mereixeu! Les famílies necessiten més ajudes, i a partir del pròxim curs la quota del material escolar a infantil i primària 
serà gratuïta per a tothom. Ens heu demanat solucions a l’incivisme, i en els mesos que venen posarem en marxa el cens 
ADN gossos per gaudir d’uns carrers i unes places més netes.Començarem les obres de la nova comissaria a Corró d’Avall, 
augmentarem la plantilla de la policia amb 10 agents més i la policia de proximitat serà una realitat, perquè ens hem de sentir 
segurs i viure tranquils. Hem actuat a Bellavista davant del tancament de l’última oficina bancària i ara ho continuem fent 
destinant diners perquè el Casal d’Avis tingui un caixer. Els nostres infants són importants i es mereixen uns parcs de qualitat 
i ben cuidats, per això amb aquest nou pressupost remodelarem la zona infantil de la Plaça Major. El PSC de les Franqueses 
complim amb el nostre compromís de treballar per a tots els veïns i veïnes, perquè estimen Les Franqueses com vosaltres, 
perquè estem orgullosos del nostre municipi i perquè Les Franqueses del futur és Les Franqueses de tothom!



27

Imma Ortega-Regidora del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – AM
Èlia Montagud-Membre d'Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal

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

Este año, con un aumento considerable en la previsión de ingresos, hubiera sido una ocasión perfecta para haber bajado los 
impuestos a nuestros vecinos y a nuestros comercios. Sin embargo no ha sido así, y aunque el presupuesto ha aumentado de los 
26,9 millones del año pasado a los 33,5 millones de este,  por la previsible venta de parcelas del Sector N, el equipo de gobierno ha 
subido igualmente impuestos y decidido unilateralmente el destino de ese dinero extra.
Desde Ciudadanos, votamos en contra de la subida de impuestos y votamos en contra de este presupuesto porque está bastante 
alejado de nuestras políticas liberales, y que este año se podrían haber aplicado con mucha facilidad.
Y es que nosotros creemos que el dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de nuestros vecinos y vecinas que son los que mejor 
saben donde gastarlo o donde invertirlo. La fórmula de aprovechar el crecimiento del presupuesto para hacer Inversiones donde 
más rédito electoral da no es camino adecuado para satisfacer  el interés general. Eso es hacer política partidista y electoralista.
Este año hubiera sido un año excelente  para aplicar las recetas liberales que son las que verdaderamente dinamizan la economía, 
generan riqueza y puestos de trabajo, y son un gran alivio fiscal para las clases medias y trabajadoras. Desgraciadamente, este 
año en les Franqueses no sucederá. Pero desde Ciudadanos seguiremos trabajando duro hasta conseguirlo.

Què vol dir participar?
El procés d’elaboració del Pla d’Igualtat de les Franqueses preveu una primera fase de diagnòstic mitjançant enquestes i 
trobades amb la ciutadania. La participació en aquestes trobades ha estat ínfima i cal preguntar-se per què. Segur que no és 
per manca d’interès a millorar la situació de les dones, sinó per altres causes, entre les quals la percepció que, com va passar 
amb el pla de salut, una diagnosi que reculli les inquietuds expressades en les trobades no garanteix que es programin prou 
actuacions ni les més adients. Dit d’una altra manera, la percepció que participar-hi no serveix de res. I realment no serveix de 
res a les persones si la participació s’utilitza com a eina per servir les conveniències d’un govern. Fomentar la participació vol dir 
posar-se a disposició de la ciutadania, de les entitats, recollir les seves necessitats i propostes, facilitar-los eines i espais per 
a les seves activitats, i acompanyar-les en els tràmits que calgui, però un mal crònic d’aquest ajuntament és la burocratització, 
la disparitat de criteris i la relació clientelar amb algunes entitats. La informació sobre les trobades del Pla d’Igualtat es va 
difondre a través dels mitjans de comunicació municipals i d’un correu a les entitats, però aquest correu expressa un desig o 
una necessitat de l’administració municipal, està escrit en un to buit i distant, i no deixa clar què es demana ni per què (que hi 
participin com a entitat, que n’informin els associats, que els animin a participar-hi...?). No ens ha d’estranyar si la resposta no 
ha estat la que s’esperava. Tenim moltes coses per millorar en la relació amb les entitats i sobretot en la manera de concebre 
la participació ciutadana.

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.




