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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 

"És mer-avellós quan reculls les caques 
del teu gos"

Projecte de millora del riu Congost als 
fons europeus Next Generation

Es presenta el Pla Estratègic de la 
Bicicleta

Educació afectivosexual a les escoles

Les Franqueses aborda els 6 reptes per 
millorar l'estat de salut al municipi

Inversió de 50.000 euros en ajuts a 
empreses per reactivar la contractació

AGENDA

19-21

Tota la programació del mes d'abril

L’abril és un mes de canvi on 
les hores de sol s’allarguen, 
igual que la vida als carrers, i la 
llum ens deixa entreveure que 

ha esclatat la primavera. Però l’abril 
també és el mes de la festa de la rosa i 
el llibre que, fi ns i tot, algunes persones 
la consideren la veritable diada de 
l’amor. I és que el 23 d’abril tornarem 
a commemorar una nova diada de Sant 
Jordi i ho farem, aquesta vegada sí, 
amb una programació per gaudir-la en 
plenitud a les nostres places. 

Com sabeu, cada any l’Ajuntament 
publica un llibre vinculat al municipi. 
Em fa especial il·lusió convidar-vos a la 

presentació d’aquesta edició dedicada a un recull de fotografi es de la zona humida del 
Parc del Falgar i la Verneda de Pere Cornelles. Unes imatges preses amb molta paciència 
a diferents estacions de l’any i que plasmen delicadament la fauna i la fl ora que trobareu 
en aquest espai de Llerona. Un espai, un petit paradís a la comarca, que s’ha convertit en 
un punt de referència per a amants de les aus per la seva gran diversitat. Divendres, 22 
d’abril, presentarem aquest llibre al costat del llac, al mateix Parc del Falgar. I la Diada 
de Sant Jordi continuarà el mateix 23 d’abril a la plaça de l’Espolsada, que es tornarà a 
omplir d’activitat amb parades de roses i llibres, música, ball i una trobada amb autors 
locals. En aquest butlletí trobareu la programació per gaudir d’aquest dia tan especial. 

En aquest 5.1 també us informem d’altres temes molt importants i pel municipi com 
és el Pla Estratègic de la Bicicleta. Un projecte que ha de dotar les Franqueses d’una 
xarxa pedalable que relligui els nostres pobles i també ens permeti connectar amb els 
municipis veïns. Tenim una proposta que hem treballar amb tècnics experts i l’hem 
presentada aquest mes de març a la ciutadania amb l’objectiu de recollir els dubtes i/o 
propostes a través d’un procés participatiu. En el PAM d’aquesta legislatura, ens vam 
comprometre a millorar les eines de transparència i participació i així ho estem fent, tant 
amb les Audiències Públiques com amb les sessions participatives que ens permeten 
copsar les necessitats reals amb què es troben els nostres veïns i les nostres veïnes. 
No dubteu que hem recollit les vostres propostes i les hem afegit a la versió fi nal del 
projecte perquè el futur l’hem de construir entre tots i totes. 

Abans de fi nalitzar deixeu-me avançar-vos un altre tema molt important. Durant aquest 
mes d’abril farem el desplegament d’una campanya de conscienciació sobre la recollida 
dels excrements dels animals de companyia. Abans feia referència a la participació per 
dissenyar projectes, ara també apel·lo a l’ajuda de la ciutadania per acabar amb aquest 
problema que ens afecta, i molt, a tots i a totes. És la nostra responsabilitat, la de cada 
veí i veïna, mantenir els espais nets. És important per higiene, però també per salut. 
Posem'hi hi tots i totes de la nostra part! 

La segona fase d’aquesta campanya es basarà a donar a conèixer l’Ordenança Municipal 
de Protecció, Tinença i Possessió dels Animals Domèstics de Companyia de les 
Franqueses del Vallès. Una de les novetats més destacables serà el cens del codi genètic 
que permetrà identifi car l’origen dels excrements que es trobin a la via pública. Estigueu 
atents i atentes que hi haurà canvis i entre tots i totes aconseguirem un municipi més 
net on conviure amb harmonia. Tots i totes tenim aquesta responsabilitat, acomplim-la!

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès

GRUPS 
POLÍTICS

22-23

ESPECTACLES

18

Cloenda del Festival dels Amateurs

Dia Internacional de la Dansa

SANT JORDI

14-15

Sant Jordi recupera la seva essència 
amb una programació variada
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[ actualitat ]

El municipi és un espai 
de convivència que les 
persones compartim 
amb respecte, tolerància i 

civisme cap als altres i també cap 
als nostres carrers i les nostres 
places.

L'Ajuntament de les Franqueses 
ha engegat una campanya de 
civisme amb el lema "És mer-
avellós quan reculls les caques del 
teu gos" amb l'objectiu de millorar 
la qualitat de vida de la ciutadania. 
Es tracta d'una campanya de 
proximitat, que busca la implicació 
i la complicitat de tots i de totes en 
allò que passa al nostre voltant. 

La presència d'excrements a 
la via pública és una queixa 
habitual entre els veïns i veïnes 
de les Franqueses i és, a més 
d’un comportament incívic, un 
problema de salubritat pública. 
Les Franqueses és el nostre 
municipi i hem d'aconseguir que 
estigui més net. Les defecacions 
i els orins dels gossos no només 
representen un problema estètic, 
si no que són principalment un 
problema d'higiene, degraden 
el mobiliari urbà i la seva neteja 
té un cost econòmic elevat que 
l'Ajuntament ha de cobrir deixant 
d'invertir en altres necessitats del 
municipi. 

Aquesta és la tercera campanya 
de civisme a les Franqueses, la 
qual es desenvoluparà entre els 
mesos d'abril i desembre i es 
dividirà en dues fases. 

La primera fase de la campanya 
pretén sensibilitzar i conscienciar 
sobre la importància de recollir els 
excrements dels carrers, parcs, 

"És mer-avellós quan reculls les caques 
del teu gos"
La nova campanya de civisme de les Franqueses pretén conscienciar 
sobre la importància de recollir els excrements dels animals

mupi KK.indd   2mupi KK.indd   2 25/3/22   12:0925/3/22   12:09

jardins i zones de jocs infantils. 
Ajuda'ns a fer que sigui mer-
avellós viure a les Franqueses!

Actualment, l'Ajuntament 
està en procés d'aprovació 
de l'Ordenança Municipal de 
Protecció, Tinença i Possessió 
dels Animals Domèstics de 
Companyia de les Franqueses 
del Vallès. Un cop aprovat el text 
definitiu, s'iniciarà la segona fase 
de la campanya amb l'objectiu de 
donar a conèixer els conceptes 
principals de l'ordenança. Una 
de les novetats és el cens del codi 
genètic que permetrà identificar 
l'origen dels excrements que 
es trobin a la via pública. Les 
persones propietàries de gossos 
hauran d'aportar a l'Ajuntament 
un certificat veterinari que 
acrediti el seu registre genètic 
(ADN) mitjançant una mostra de 
sang o altres mostres biològiques 
de l'animal. Durant els primers 
sis mesos aquest procés 
serà gratuït. Aquest registre 
representa també una eina de 
protecció cap als animals ja que 
el cens permetrà identificar-los 
en cas de pèrdua o de robatori. 

Durant la segona fase també es 
farà especial menció al correcte 
transport dels animals domèstics 
en els vehicles i el maltractament 
animal, entre d'altres. 

Per portar a terme la campanya 
es comptarà amb l'ajut 
d’educadors/es cívics/ques que 
recorreran a peu alguns dels 
carrers del municipi per explicar 
la importància d'una bona 
convivència i resoldre els dubtes 
dels veïns i de les veïnes de les 
Franqueses.
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[ actualitat ]
Projecte de millora del riu Congost als 
fons europeus Next Generation
L’objectiu és la recuperació de l’entorn fluvial millorant l’ecosistema 
del riu i la connexió entre els espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 

La zona del riu Congost, en el seu pas per les Franqueses 
del Vallès, és un espai inclòs dins de la Xarxa Natura 
2000. Al llarg dels anys, l’Ajuntament ha treballat 
diversos projectes que garanteixen la protecció de les 

espècies i els hàbitats naturals, el Parc del Falgar i la Verneda 
n’és un clar exemple. Aquest espai, que es va recuperar i 
obrir a la ciutadania l’any 2019, compta amb 17 hectàrees on 
els llacs i la vegetació de ribera han afavorit l’arribada de 
fauna autòctona. A més, aquests mateixos llacs intervenen 
en el cicle de l’aigua contribuint a la seva depuració biològica 
afavorint la millora mediambiental d’aquest espai natural. 
En els últims anys doncs s’ha millorat l’ecosistema del riu 
Congost i s’ha treballat per naturalitzar les xarxes de connexió 
en aquest entorn.

Tot i que el Parc del Falgar i la Verneda han estat una gran 
millora, l’Ajuntament de les Franqueses ha presentat ara un 
projecte als fons europeus Next Generation per continuar 
treballant en aquesta línia. En concret, s’ha demanat una 
subvenció de gairebé 700.000 euros per destinar-los a un 
projecte de restauració fluvial del riu Congost en el seu pas 
pel municipi. Això es tradueix en diferents accions destinades 
a millorar l’ecosistema del riu i naturalitzar parts que encara 
s’han d’integrar amb l’entorn per a obtenir un millor resultat 
des d’un punt de vista medi ambiental. Algunes d’aquestes 
accions són potenciar la flora autòctona; la retirada i neteja 
d’elements aliens al riu; millorar la connectivitat a través d’una 
millora paisatgística dels dos guals que hi ha actualment, 

Cal Forcaire i el del Falgar, sense impacte sobre el terreny, 
i generar plans de conscienciació sobre la importància de 
preservar un espai com aquest. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament de les Franqueses continua 
treballant en els objectius que marca l’Agenda 2030 de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) generada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides i que té com a objectiu 
l’erradicació de la pobresa, la lluita contra la desigualtat i la 
injustícia i posar fre al canvi climàtic. I és que aquest projecte 
presentat als fons europeus Next Generation està pensat per 
millorar l’ecosistema, l’entorn paisatgístic del municipi i, per 
tant, també serà un valor afegit per mitigar el canvi climàtic. 

En un termini d’uns sis mesos es resoldrà quins projectes 
seran subvencionats amb els fons europeus Next Generation.
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Es presenta el Pla Estratègic de la Bicicleta
L'Ajuntament incorpora les aportacions realitzades durant la sessió 
en la versió final de projecte 

Les Franqueses ha presentat el Pla Estratègic de la 
Bicicleta. Un projecte que pretén fomentar l'ús quotidià 
d'aquest mitjà de transport i encaminar el municipi cap 
a una mobilitat més sostenible. Al mes de març s'ha 

organitzat un acte obert a la ciutadania per poder explicar de 
primera mà la proposta i recollir els dubtes i aportacions dels 
veïns i de les veïnes del municipi.

L'Ajuntament s'ha compromès a incloure en aquest pla la 
connexió de les Franqueses amb la Garriga per la N-152z 
mitjançant una via pedalable. El consistori ha iniciat els 
tràmits per sol·licitar la realització de les obres a partir de la 
3a fase a la Diputació de Barcelona, ens titular de la carretera 
que disposa de més de 2 quilòmetres de via que compta amb 
el pas d'un alt volum de vehicles a diari.

Una altra de les aportacions que s'incorporaran al pla definitiu 
és la creació d'un carril bici que uneixi la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d'Avall, la plaça de la Malagarba, el carrer 
Girona de Granollers i, amb el seu pas per sota la via del tren, 
arribi al carrer Aragó de Bellavista.

El consistori ha començat a treballar en una altra de les 
peticions realitzades durant la presentació, i és que, les 
Franqueses senyalitzarà en determinats trams de la xarxa 
urbana l'obligació de mantenir la distància lateral mínima de 
1,5 metres quan s'avanci una bicicleta o un ciclomotor en les 
carreteres d'un sol carril per sentit de circulació. Quan hi hagi 
dos o més carrils per sentit, s'ha d'ocupar completament el 
carril adjacent.

El Pla Estratègic de la Bicicleta està pensat per desenvolupar-
se en tres fases i contempla una durada de mínim 5 
anys (2022-2027). La primera fase, a executar entre un 
i dos anys, preveu enllaçar els principals equipaments 
municipals, relligar els cinc pobles que formen el municipi i 
fer un recorregut pedalable que connecti amb els municipis 
limítrofs. Concretament, la idea és fer un carril bici pel 
passeig Tagamanent que enllaci l’Ajuntament amb l’Escola 
Joan Sanpera i Torras, l’Espai Can Prat, El Centre Cultural 
de Corró d'Avall, l’Escola Guerau de Liost i la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d'Avall, fins a connectar amb Granollers.

També es preveu construir un carril bici a la via Europa per 
accedir a l’Escola Municipal de Ciclisme i per connectar amb 
Canovelles i la Garriga; i un tercer que, coincidint amb la 

pacificació del trànsit al centre de Llerona, connecti el carrer 
Catalunya amb l’Ajuntament per la carretera de Ribes.

A la segona fase, a executar en un termini d’entre dos i cinc 
anys, hi hauria el desplegament d’una xarxa pedalable pels 
principals carrers i equipaments de Bellavista, el carrer 
Barcelona, el carrer Valldoriolf, a la carretera de Cànoves fins 
a Marata i Corró d’Amunt i un altre al camí Antic de Vic, entre 
d'altres.

La darrera fase preveu actuar a la carretera de Ribes, entre 
l'Ajuntament i Can Mònic, per enllaçar amb Granollers.

Durant les primeres fases del pla, l'Ajuntament contempla 
modificar l'ordenança de circulació, ampliar els aparcaments 
de bicicletes i crear aparcaments segurs propers als 
equipaments municipals i a les estacions de tren.

El projecte s'ha presentat aquest mes de març

La participació de la ciutadania en la creació del Pla Estratègic 
de la Bicicleta ha enriquit el projecte i l'ha adequat encara 
més a les necessitats de les persones que viuen al municipi. 
Anteriorment, es va presentar el pla a les entitats ciclistes de 
les Franqueses com a principals implicades i coneixedores de 
les necessitats dels ciclistes. Actualment, el projecte executiu 
del primer eix a construir, l'eix passeig Tagamanent, carrer 
Céllecs, carrer de la Riera, carrer del Migdia i Can Mònic, es 
troba en fase de contractació.

Les Franqueses s'encamina cap a un tipus de transport més 
eficient, amb uns índex de contaminació més baixos i més 
seguretat viària.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

L’àrea d’Educació i el Servei Municipal d’Informació i Atenció a 
les Dones (SIAD) han preparat conjuntament un proposta per 
treballar l’educació afectivosexual a les escoles de primària del 
municipi. A partir d’aquest mes d’abril es començarà a impartir 

un taller adreçat a l’alumnat de 6è que portarà per títol «El teu cos, un 
estimat espai de revelacions i revolucions».

Aquest projecte té com a objectiu adquirir habilitats per expressar 
els límits i els desitjos, i evitar experiències sexuals no desitjades. En 
concret, a través d’aquest taller es pretén aprofundir en l’anatomia 
íntima i genital a través de l’expressió creativa, assenyalant 
l’autoexploració com a font de plaer i de descoberta. Per tant, el taller 
tractarà l’autoconeixement dels òrgans sexuals reproductius i de 
plaer. 

El proper 5 d’abril, a les 18 hores, es farà una sessió telemàtica 
informativa dirigida a les famílies per tractar el contingut i la finalitat 
d’aquest projecte. Les persones interessades a participar-hi es poden 
inscriure enviant un correu a feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat.

Educació afectivosexual a les escoles
L’objectiu és adquirir habilitats per expressar els límits i els 
desitjos, i evitar experiències sexuals no desitjades



TALLERS &
ABRILABRIL
Taller pràctic “Defensa personal per a dones”
Amb José Manuel Guisado Castro a l’Espai Can Prat
Diumenge 10 d’abril, de 10.00 a 12.00 h
Destinat a dones majors de 15 anys per aprendre a defensar-se en situacions d’assetjament masclista; conèixer les tècniques de prevenció 
d’una manera fàcil i en un ambient proper i, desenvolupar la capacitat de reacció, l’autoconfi ança i l’autocontrol.

Xerrada “La regla mola (si saps com funciona)”
Amb Anna Salvia Ribera al Centre Cultural de Bellavista
Dimarts 19 d’abril, de 17.30 a 19.30 h
Quins són els canvis físics que t’avisaran que ja s’apropa la primera regla? De què està feta la menstruació i en quin òrgan es forma? 
Què és el cicle menstrual i com et transforma? Amb l’objectiu de facilitar els coneixements necessaris per poder experimentar totes 
les etapes vitals i els cicles de les dones amb benestar i confi ança, l’activitat està destinada a nenes i adolescents amb les seves mares.

Taller “Compartint miralls”
Amb Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social al Centre Cultural de Bellavista
Dissabte 30 d’abril, de 10.30 a 12.30 h
Taller vivencial, dirigit per Maria José Ribadeneira López de Alda, on dones, mares i joves d’entre 12 i 18 anys explorarem les diferents 
visions sobre la nostra imatge corporal per generar una relació més sana amb el cos, identifi carem visions distorsionades en relació a 
la imatge corporal, generarem un espai de trobada i utilitzarem tècniques projectives per a expressar la percepció de la nostra imatge 
corporal.

MAIGMAIG      
Taller “La dansa com a expressió d’empoderament: fl amenc i ball en línia”
Amb EnDansa i Assoc. Llar d’Avis de Bellavista a la plaça Major de Bellavista 
Diumenge 22 de maig, d’11 a 13 h
Taller, dirigit per Montse Moreno Virola, on el fl amenc es posa a l’abast de les dones perquè puguem fer-lo servir com a eina de reivindicació, 
d’expressió i d’exploració de nosaltres mateixes. Ho farem a través de les dimensions fl amenques femenines, on confl ueixen les dones i 
el fl amenc, en el sentit més ampli, mitjançant exercicis molt bàsics i senzills de la dansa fl amenca. Abans del taller hi haurà una exhibició 
de ball en línia, una especialitat que ha ajudat a moltes persones, especialment dones, a trobar-se a si mateixes i a crear entre elles xarxes 
de sororitat.

JUNYJUNY
Taller “Aprenent a ser cícliques”
Amb Anna Salvia Ribera a l’Espai Can Prat
Dimarts 7 de juny, de 17.30 a 19.30 h
Per què les dones som tan canviants? Com podem cooperar i fl uir amb els nostres cicles? Què tenen en comú l’adolescència i el climateri? 
I la infància i la maduresa? És possible gaudir de la regla, el part i la menopausa? Les respostes les trobareu en aquest taller on es 
facilitaran els coneixements necessaris per poder experimentar totes les etapes vitals i els cicles de les dones amb benestar i confi ança.

Xerrada “La regla mola (si saps com funciona)”
Amb Anna Salvia Ribera al Centre Cultural de Bellavista
Divendres 17 de juny, de 17.30 a 19.30 h
Quins són els canvis físics que t’avisaran que ja s’apropa la primera regla? De què està feta la menstruació i en quin òrgan es forma? 
Què és el cicle menstrual i com et transforma? Amb l’objectiu de facilitar els coneixements necessaris per poder experimentar totes 
les etapes vitals i els cicles de les dones amb benestar i confi ança, l’activitat està destinada a nenes i adolescents amb les seves mares.

Taller “Com ho fem, amb el porno?”
Amb Anna Salvia Ribera a l’Espai Can Prat
Dimarts 21 de juny, de 17.30 a 19.30 h
Com els afecta veure porno als infants i adolescents? A quina edat cal parlar-ne i què cal dir? Què pots fer si has descobert que n’ha vist? 
En aquest taller descobrirem com ho podem fer aconseguir que el porno no es converteixi en el principal educador sexual dels nostres 
infants i adolescents. 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS I XERRADES 
Telèfon: 938 466 618 · Whatsapp: 670 311 604 · Correu electrònic: siad@lesfranqueses.cat

XERRADES

Grup d’acompanyament al dol perinatal, gestacional i neonatal
Amb la col·laboració l'Associació Espai Nadó - Espai Infant les Franqueses (ENEI) a l'Aula 1 del Centre Cultural 
de Bellavista
L'últim dissabte de cada mes (30/4, 28/5 i 25/6), de 17.30 a 19.30 h
Grup d’acompanyament al dol perinatal, gestacional i neonatal que es reuneix l’últim dissabte de cada mes amb l’objectiu d’oferir 
a les famílies un espai segur on compartir experiències, validar i normalitzar emocions, i trobar i donar suport en moments difícils.
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[ actualitat ]

Les Franqueses aborda el 6 reptes per 
millorar l'estat de salut del municipi
El ple municipal aprova el document elaborat a partir de la diagnosi 
del Pla Local de Salut

Les Franqueses ja coneix quines són les prioritats al 
municipi a nivell de salut. El procés iniciat en el marc 
del Pla Local de Salut i la diagnosi realitzada a partir de 
trobades, enquestes i consultes a la ciutadania i als/a 

les professionals s'ha finalitzat amb la definició dels reptes 
per millorar l'estat de salut i de benestar durant els propers 
anys. La diagnosi del pla ha posat de manifest la necessitat de 
millorar i d'enfortir diversos aspectes que s'han resumit en el 
document final en forma de reptes:

• Millorar l'accés i la qualitat dels serveis i dels 
equipaments de salut i de benestar.

• Promoure la cohesió social, cultural i comunitària dels 5 
pobles de les Franqueses.

• Millorar la salut física i la salut mental de la ciutadania.
• Facilitar l'accés a l'habitatge digne, a l'alimentació 

sostenible i al treball.
• Promoure la igualtat de gènere i l'empoderament de les 

dones i de les nenes.
• Promoure mesures per millorar la mobilitat, el medi 

ambient i l'espai públic.

El Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya està ampliant des de finals 
de 2021 els equips de salut emocional dels 

Centres d'Atenció Primària de Corró d'Avall i 
de Bellavista. Ara, l'equip de referència a les 
Franqueses per treballar el benestar emocional 
i la salut comunitària s'ha consolidat amb la 
incorporació d'una coordinadora. L'objectiu 
principal és la promoció i la prevenció en l'àmbit 
de la salut emocional, detectant i atenent 
a persones amb risc psicosocial per evitar 
problemes de salut mental o de dependències.

La feina del servei se centra en tres àmbits fonamentals:

• La salut comunitària.
• La gestió emocional als professionals d'atenció primària.
• El programa Salut i Escola.

La feina conjunta entre els Centres d'Atenció Primària i els referents de salut a nivell 
municipal permet fer un diagnòtic comunitari, detectar les necessitats i planificar 
l'atenció a la població de risc. De fet, el nou equip de benestar emocial participarà 
en el grup de treball sobre salut mental impulsat des del Pla Local de Salut.

Programa de benestar emocional als CAP

Aquests són els 6 reptes que el ple municipal del mes de març 
ha aprovat i que, per tant, l'Ajuntament de les Franqueses 
assumeix com a propis i prioritaris. De fet, l'elaboració del pla 
i la millora d'aquest àmbit al municipi són una de les accions 
previstes pel Pla d'Acció Municipal, per això, la  següent 
fase del Pla Local de Salut és posar en marxa el pla d'acció  
per donar compliment als reptes. Entre d'altres ja s'està 
treballant en la creació de grups de treball específics per tal 
de definir com afrontar cadascun dels reptes. 

Escanejant el codi QR podreu accedir als documents complets 
de la diagnosi i dels reptes.

Com llegir les etiquetes 
dels aliments

La Unió de Consumidors de 
Catalunya i l'Ajuntament han 
programat una nova sessió 

de Salut i Alimentació. El tema és 
"Aprèn a llegir les etiquetes dels 
aliments! Nutri-Score i altres 
informacions".

Durant la xerrada del 27 d'abril 
a les 17.30 h a l'Espai Can Prat, 
professionals de l'àmbit de la 
distribució d'aliments, legislatiu 
i de la nutrició parlaran de com 
interpretar l'etiqueta Nutri-Score 
i altres conceptes nutricionals que 
trobem en els envasos.
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[ actualitat ]
Inversió de 50.000 euros en ajuts per a 
empreses per  reactivar la contractació
Se subvencionaran els contractes d'una durada mínima de 6 mesos 
fets entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2022

L'Ajuntament de les Franqueses obre una nova convocatòria per formentar i reactivar la contractació. 
Aquesta línia de subvencions està oberta a totes les empreses i a persones emprenedores i 
autònomes que contractin, entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2022,  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. Les sol·licituds es poden fer a partir delsdia 
següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) a través 
de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de les Franqueses. Trobareu la informació detallada a www.
lesfranqueses.cat

L'aparcament de l'estació de Bellavista comptarà, a partir de l'11 d'abril, amb 100 places 
reservades per a persones usuàries del transport públic que arriben fins a aquesta 
zona en vehicle privat.

En aquest centenar de places només hi podran aparcar les persones beneficiàries d'aquest 
sistema durant el dia en curs, de dilluns a divendres, de les 6 a les 20 h. Per poder gaudir 
d'aquest sistema cal descarregar-se l'aplicació mòbil Parkunload, activa a partir del 10 
d'abril. En deixar el cotxe, caldrà obtenir un tiquet digital gratuït a través de l'App. Aquest 
tiquet es validarà a l'interior de l'estació o a l'andana, seguint les instruccions de l'aplicació.

Les Franqueses conjuntament amb Cardedeu participa en una prova pilot al Vallès Oriental 
realitzada per la Generalitat de Catalunya i l'Autoritat del Transport Metropolità per millorar 
la gestió de l'estacionament per a vehicles de persones usuàries del transport públic i que 
té com a objectiu promocionar l'ús del tren i de l'autobús tot i incrementant la disponibilitat 
de places d'aparcament dissuasives.

Park & Ride, reserva d'aparcament per a persones 
usuàries del transport públic a l'estació de Bellavista

Cursos d'anglès per a gent gran

Les persones majors de 65 anys poden aprendre anglès als tallers que s’organitzen al Casal 
de la Gent Gran de Corró d’Avall. Les sessions es porten a terme els dimarts i els dijous, de 
16 h a 17.30 h. L'objectiu d’aquestes classes és que la gent gran tingui un coneixement bàsic 

de la llengua anglesa i que guanyi més autonomia per comunicar-se i mantenir una conversa, 
més llibertat per navegar en entorns digitals i sàpiga demanar les necessitats bàsiques en 
cas de visitar un altre país. A més, també s’aprofita per treballar la memòria, socialitzar i fer 
tasques que portin a la gent gran a sortir de la rutina diària. L'1 de febrer es va obrir un primer 
grup i, com a conseqüència de l’èxit i la llista d’espera que s'ha generat, s'ha obert un segon 
grup per donar resposta a totes les sol·licituds. Per a més informació en referència a aquest 
curs contacteu amb l'àrea de Gent Gran trucant al telèfon 938 443 040.



[ jornades de portes obertes i preinscripcions ]
PORTES OBERTES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

EBM EL GEGANT DEL PI
Primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)
Dimarts, 26 d'abril, de 17.15 a 19 h
Dissabte, 30 d’abril, de 10.30 a 12.30 h
Carrer de Provença, 20 // Tel. 937 320 300

EBM CAVALL FORT
Primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)
Dimecres, 27 d’abril, de 17.15 a 19 h
Dissabte, 30 d’abril, de 10.30 a 12.30 h
Carrer Miquel Martí i Pol, 6-8 //Tel. 938 463 494

EBM LES TRES BESSONES
Primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)
Dijous, 28 d'abril,  de 17.15 a 19 h
Dissabte, 30 d’abril, de 10.30 a 12.30 h
Carrer Sant Joaquim, 85 // Tel. 938 498 483

PREINSCRIPCIONS 
DEL 9 AL 22 DE MAIG

PORTES OBERTES INSTITUTS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Batxillerat
Dimecres, 6 d'abril a les 18 h

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

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

Batxillerat
Dijous, 7 d'abril a les 18 h

INSTITUT EL TIL·LER
Carretera de Ribes, 45-55
Tel. 938 407 266

PREINSCRIPCIONS
 BATXILLERAT i CICLES 

FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
DEL 20 AL 26 D'ABRIL
CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR

DEL 25 AL 31 DE MAIG

PORTES OBERTES ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Presentació del projecte musical i social de l'escola i visita 
a les aules per conèixer les instal·lacions i el professorat 
Dimecres, 27 d'abril, 17.15 h primer torn
Dimecres, 27 d’abril, 18.45 h segon torn
Plaça de l'Escorxador, 1 // Tel. 938 465 636

Escaneja el codi QR per apuntar-te a la 
jornada de portes obertes 

PORTES OBERTES CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS
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

Carrer Rosselló, 39 - 938 402 653
Cal demanar cita prèvia
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[ Sant Jordi ]

22
d'abril

Presentació del llibre El Parc del Falgar i la Verneda. Espai 
humit. Fotografies de Pere Cornellas
19H a la zona d'albirament d'ocells del Parc del Falgar i la Verneda
El llibre és un recull gràfic de fotografies realitzades per Pere Cornelles en aquest espai en diferents 
moments del dia i on es poden veure insectes, animals i sobretot ocells que nien al parc.

23
d'abril

Activitats a la plaça de l'Espolsada 
TOT EL DIA Parades de llibres i roses 

DE 11 A 13 H
Taller punts de llibre del drac i la rosa amb els Casals Infantils Municipals
Fes la teva postal per acompanyar el llibre o la rosa, taller amb Can Font

11 H Ballada de sardanes amb els Sardanistes Franquesins i la Cobla la Nova Vallès

12.15 H Lliurament dels premis de la 32a edició del Concurs Literari de Sant Jordi

13 H Vermut literari: trobada amb autors locals 
AE Ramassà i Jordi Grivé "El partit de les nostres vides", Mike LaMotta "Mangos en noviembre", Toni 
Argent "El pou d'en Tomàs", Ariadna Valera "Zoé" i Joan Carles Tomás "El secret de l'Homar".

16.45 H Concert "Els petits fan ballar el drac" amb l'Escola Municipal de Música de les Franqueses

DE 17.30 A 19.30 H
Taller de titelles de dit de Sant Jordi
Taller de complements de photocall de Sant Jordi

17.30 H Reggae per Xics presenta el seu disc Quadern de Bitàcola

ALTRES
ACTI-
VITATS

Activitats amb els centres educatius 
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Els dies 11, 25, 26 i 27 d'abril diversos grups de les EBM visitaran les biblioteques municipals

CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Alumnat de primària es trobarà amb l'escriptora Eulàlia Canal i la il·lustradora Elena Frauca per parlar 
del llibre "La nena que portava un núvol al cap"

INSTITUTS DE SECUNDÀRIA 
Es realitzaran dues sessions de l'Esmorzar de Paraules amb l'alumnat del Til·ler i del Lauro i una visita 
d'autor

CONCURS DE POESIA VISUAL DE L'ESPAI ZERO I AL CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
Les propostes es poden presentar entre l'1 i el 22 d'abril. L'entrega de premis serà el 28 d'abril. Consulteu 
les bases i les vies de contacte a www.lesfranqueses.cat. Els dies 21 i 22 d'abril, l'Espai Zero i al Centre 
Municipal de Joves realitzaran activitats dedicades a Sant Jordi. Més informació a l'agenda.

SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
Les biblioteques municipals de Bellavista i de Corró d'Avall han programat dues sessions de l'Hora del 
Conte per a aquest mes d'abril.
Dijous, 7 d'abril, a les 17.30 h a la Biblioteca Municipal de Corró d'Avall, "La iaia que embolica la troca" 
amb Mon Mas (+3 anys) i dijous, 28 d'abril, a les 17.30 h a la Biblioteca Municipal de Bellavista, "Plou i fa 
sol, do, re, mi fa, sol" amb La Maleta de la Lili (nadons). Més informació a l'agenda.



El Parc del Falgar i la Verneda a través de 
l'objectiu de Pere Cornellas
El llibre és un recull d'imatges del fotògraf centrades en la zona 
humida del parc i en la fauna

Enguany, per Sant Jordi, es presenta el llibre elaborat a partir de les fotografies de Pere Cornellas al Parc del Falgar i la 
Verneda. És un recull gràfic d'instantànies preses a la zona humida del parc en diferents moments del dia i estacions 
de l'any. La transformació, de gravera a zona de nidificació temporal i permanent d'una gran varietat d'aus, omple les 
pàgines d'aquest llibre.

Cornellas, a través de la seva passió per la fotografia i l'afició a caminar per a aquesta zona, ha aconseguit crear un catàleg 
important sobre les aus que podem admirar al Parc del Falgal i la Verneda i d'altres espècies que també hi habiten. Lluny de 
voler ser un manual, és un ampli recull d'imatges de la fauna i el paisatge, els colors i la llum, els canvis dels cel i les boires 
d'aquest espai natural.

La presentació és el divendres, 22 d'abril, a les 19 h, a la zona d'observació d'aus del Parc del Falgar.

CONCURS DE POESIA VISUAL PER A JOVES
L'Espai Zero i el Centre Municipal de Joves convoquen un concurs de poesia visual 
per a joves i adults (a partir d'11 anys). Les propostes originals es poden enviar entre 
l'1 i el 22 d'abril i el veredicte del jurat es farà públic a partir del 28 d'abril. L'autor o 
autora que guanyi el concurs gaudirà d'un berenar per a dues persones i d'un val per a 
un llibre. El jurat valorarà l'originalitat, el llenguatge poètic i la relació entre la imatge 
i el missatge que es vol transmetre.

Les obres han de portar títol i presentar-se sota pseudònim. Si es vol, es poden 
acompanyar d'una breu explicació. Els treballs es poden presentar presencialment al 
Centre Municipal de Joves o a l'Espai Zero, per correu a centrejoves@lesfranqueses.
cat o pij.franqueses@lesfranqueses.cat o per privat a Instagram a @espaizer0 o 
@centredejoves.
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Les Franqueses reconeix el teixit 
esportiu del municipi
La 25a Nit de l'Esport aplega un total de 54 nominats i posa en 
valor la diversitat esportiva

Aquest 2022 es recupera el format tradicional de la 
Nit de l'Esport per homenatjar als i a les millors 
esportistes de les Franqueses. El lliurament dels 
premis s'ha convertit no només en el reconeixement 

de l'esforç i dels mèrits més destacats del món de l'esport 
durant la temporada 2020/2021 sinó que també en una 
reivindicació als valors de la pràctica esportiva com l'esforç, 
la constància, la superació i la igualtat.

Actualment hi ha més de quaranta entitats esportives en 
actiu. Hi podem trobar pràctiques ben variades com el futbol, 
el bàsquet, l'handbol, el karate, la natació sincronitzada, el 
tennis, el ciclisme, el patinatge artístic, l'atletisme, o fins i tot 
el tir amb arc, el twirling i el bowling.

La 25a Nit de l'Esport, celebrada el 18 de març, ha comptat 
amb un total de 54 nominats i nominades i una quarantena de 
finalistes. Un acte organitzat pel Patronat Municipal d'Esports.

En aquesta 25a edició, s’ha vinculat la Nit de l’Esport a 
una causa solidària. Durant la celebració s'han entregat 
Polseres Candela a les persones assistents i els diners de 
la seva adquisició han anat directament a l'Obra Social Sant 
Joan de Déu per a la investigació contra el càncer infantil. 
A més, en aquesta edició, les Franqueses ha comptat amb 
la waterpolista Bea Ortiz com a convidada d’honor. Ortiz ha 
estat considerada la millor jugadora de waterpolo d'Europa 
en 2021 per a la Lliga Europa de Natació (LEN) i ha quedat 
subcampiona olímpica a Tokio al 2021, entre moltes altres 
gestes esportives.

A continuació es detallen els premiats de la 25a Nit de 
l'Esport:

Categoria promoció masculí
Gerard Serrano Martínez del CE Karate Nokachi les Franqueses

Categoria promoció femení
Mariona Gordo Sánchez del Club Balonmano Granollers

Categoria formació masculí
Arnau Gallardo Fonoyet del Club Tir amb Arc les 
Franqueses

Categoria formació femení
Laia Galbany Piñero de la Unió Ciclista les Franqueses

Categoria amateur masculí
Pau Ribes Culla del Club Natació les Franqueses

Categoria amateur femení
Meritxell Mas Pujadas del Club Natació les Franqueses

Categoria millor entrenador/a
Judith Berruezo Espinosa del Club Twirling les 
Franqueses

Categoria millor equip masculí
Juvenil A Masculí del Club Futbol les Franqueses

Categoria millor equip femení
Benjamí femení del Club Esportiu Llerona

Premi al club destacat durant la temporada 2020/2021:
A la Unió Ciclista les Franqueses per la seva tasca, 
dedicació i foment del ciclisme en categories de formació 
i per la creació, conjuntament amb el Patronat Municipal 
d’Esports, de l’Escola Esportiva Municipal de Ciclisme a 
les Franqueses del Vallès.

Premi al reconeixement de mèrit personals de la 
temporada 2020/2021:
Paco Puxeu Jaures en reconeixement i agraïment per 
la seva tasca i dedicació en el foment del futbol al Club 
Esportiu Llerona.
Esteve Maspons Illa en reconeixement i agraïment per 
la seva tasca i dedicació en el foment del futbol al Club 
Futbol Les Franqueses.

Premi especial de la temporada 2020/2021:
Xavier Resina i Guillem Estrada del Patronat Municipal 
d’Esports i del Club Bàsquet les Franqueses en 
reconeixement a la dedicació com a entrenador i 
coordinador amb especial èmfasi a la promoció del 
bàsquet franquesí a través de l’organització de diferents 
tornejos d’alt nivell amb clubs d’arreu de Catalunya i del 
primer 3x3 Memorial Joan Hernández l’any 2021.

25A NIT LES FRANQUESES

MILLORS ESPORTISTES DE 2021
DE L’ESPORT

25A NIT LES FRANQUESES

MILLORS ESPORTISTES DE 2021
DE L’ESPORT



MERITXELL MAS PUJADAS
del Club Natació LF

Guanyadora en la Categoria Amateur 
Femenina

PAU RIBES CULLA
del Club Natació LF

Guanyador en la Categoria Amateur 
Masculina

JUDITH BERRUEZO ESPINOSA
del Club Twirling LF

Guanyadora en la Categoria Millor 
Entrenadora

MARIONA GORDO SÁNCHEZ
del Club Balonmano Granollers

Guanyadora en la Categoria 
Promoció Femenina

GERARD SERRANO MARTÍNEZ
del Club Karate Nokachi LF
Guanyador en la Categoria 

Promoció Masculina

LAIA GALBANY PIÑERO
de la Unió Ciclista LF

Guanyadora en la Categoria 
Formació Femenina

ARNAU GALLARDO FONOYET
del Club Tir amb Arc LF

Guanyador en la Categoria 
Formació Masculina

BENJAMÍ FEMENÍ DEL CE LLERONA
Categoria Millor Equip Femení

JUVENIL A MASCULÍ DEL CF LES FRANQUESES
Categoria Millor Equip Masculí

25A NIT LES FRANQUESES

MILLORS ESPORTISTES DE 2021
DE L’ESPORT
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[ espectacles ]
La companyia Qullunaka de Terrassa 
guanya el Festival dels Amateurs 2022
El Coverol tanca el festival amb l'obra "Impasse, sense eixida" al 
Teatre Auditori de Bellavista

La companyia Qollunaka Grup de Teatre de Terrassa 
ha estat la guanyadora de la 16a Mostra de Teatre de 
les Franqueses, Festival dels Amateurs amb l'obra La 
Taverna de la Rosita. L'acte d'entrega de premis s'ha 

celebrat el dissabte 26 de març al Teatre Auditori de Bellavista. 
La companyia guanyadora de la votació dels/les espectadors/res 
s'ha endut 500 euros, a més dels 600 euros que han rebut tots 
els grups participants pel fet de formar part de la programació 
del festival 2022.

El Coverol de les Franqueses ha protagonitzat la cloenda dels 
Festival dels Amateurs amb l'obra Impasse, sense eixida a 
l'escenari del Teatre Auditori de Bellavista. Prèviament a la 
representació, el Coverol ha acompanyat l'entrada del públic 
amb una ambientació a la platea relacionada amb l'obra. Noel 
Jiménez dirigeix aquesta tragicomèdia que parla de què passa 
si cites tot un seguit de persones diverses en un espai tancat. 

Durant l'obra, les intèrprets es troben, es coneixen i viuen durant uns 
minuts tot allò que pot significar la vida. Un ràpid recorregut des de la 
infantesa fins al que coneixem com l'edat adulta, on els obstacles, la 
incertesa, les ganes de fer i de desfer predominen; lluitant contra tot 
i tothom, combatent les adversitats que es troben i gaudint des dels 
moments més màgics que han de viure fins als més foscos.

Les Franqueses celebra el Dia Internacional de la Dansa amb tota 
una jornada d'activitats i exhibicions a la plaça de l'Espolsada. 
Serà el 30 d'abril. Aquesta celebració commemora el naixement 

de Jean-Georges Noverre, considerat pare del ballet modern.

El municipi té una important tradició en el món de la dansa amb 
quatre escoles que hi treballen: EnDansa, Moving, Brooklyn i Fit 
Dance Company. De fet, els actes s'han programat amb la col·laborció 
d'aquests centres de formació en dansa. Aquestes són les propostes:

MATÍ
10 h Taller de danses urbanes amb Andrea Cuacos
11 h Taller de dansa contemporània i salsa cubana fusió amb Julio 
León torres i Yanelis Godoy
12 h Taller de ballet clàssic amb Eva Andilla.
13 h Taller de ritme i moviment (dansa espanyola)  amb Vanessa 
Rodríguez
Es recomana portar roba còmoda i adequada per ballar i, en el cas 
del taller de ritme i moviment, cal portar un ventall

TARDA
De 18 a 19.30 h Exhibició de les escoles de dansa de les Franqueses: 
Escola de Dansa EnDansa, Escola de Dansa Moving i Escola de Dansa 
Fit Dance Company.

Dia internacional de la Dansa 
a la plaça de l'Espolsada

El president del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, 
José Antonio Aguilera, i el regidor, Jordi Ganduxé, durant l'entrega de premis
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"Abril, abrilet: al migdia calor 
i al vespre fred"

1 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
17.30 a 19.30 h Espai Zero
Més informació i inscripcions al 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
18 a 20 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Adreçat a un públic adult
Inscripció prèvia a la Biblioteca de Corró d’Avall, al 
935 661 550 o a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat 
Org. Servei de Biblioteca Municipal
..................................................................................

2 dissabte
OnCodines Trail
Repte esportiu solidari corrent o caminant per 
muntanya i per equips
Sortida de Granollers, passa per les Franqueses 
i el recorregut acaba a Sant Feliu de Codina
Més informació a https://www.oncodinestrail.cat 

Torneig d’escacs. 20è aniversari de l’Escola 
Bellavista-Joan Camps i Giró
10 a 13 h Escola Bellavista-Joan Camps i Giró
Adreçat a infants i a adults, independentment del 
seu centre educatiu. 
Inscripcions al web de l'escola.
Org. Escola BJCG, en col·laboració amb 
l’Ajuntament, Tresmes Ecoactiva i Club d’Escacs LF

Taller de sardanes
11.30 a 12.30 h Plaça de l’Espolsada
Ensenyar a ballar sardanes a principiants absoluts 
i pràctica, adreçat a tothom però especialment a 
infants en edat escolar.
Més info.: sardanistesfranquesins@gmail.com
Org. Sardanistes Franquesins

Cicle Musical Encicla’t
Concert de música gòspel amb el cor Allegro 
Amics de la Unió
19 h Parròquia de Santa Maria de Llerona
Org. Assoc. d’Intercanvis Socials i Culturals
..................................................................................

3 diumenge
Sortida de natura
Senderisme a Sant Feliu de Buixalleu, amb ruta 
per les ermites de Sant Romà i Santa Bàrbara
8.30 h Plaça Can Ganduxer
Inscripcions a info@lacivica.com
Org. Associació 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.
Inscripcions a lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com o al 679 612 853
Org. ENEI
..................................................................................

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

5 dimarts
Espai Zero. Treballem la Poesia Visual
17.30 a 19.30 h Espai Zero
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

6 dimecres
Jornada de Portes Obertes. Batxillerat
18 h Institut Lauro
Més informació a ieslauro@xtec.cat, al 938 402 
852 o al web http://blocs.xtec.cat/inslauro/ 
..................................................................................

7 dijous
Hora del conte +3. La iaia embolica la troca
A càrrec de Mon Mas
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Adreçat a infants a partir de 3 anys
Inscripció a partir del 31/3 a la Biblioteca de Corró 
d’Avall, a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat o al 
935 661 550.
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Taller Baby Led Weaning
17.30 a 19 h Centre Cultural de Bellavista
El Baby Led Weaning és un deslletament dirigit 
pel nadó, un mètode per oferir l'alimentació 
complementària que requereix una participació 
activa del nadó i té múltiples beneficis.
En aquest taller es pretén ajudar a les famílies a 
tenir la informació necessària per poder triar el 
mètode d’alimentació que millor s’adapti a elles.
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Org. ENEI

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

Jornada de Portes Obertes. Batxillerat
18 h Institut El Til·ler
Més informació a a8065391@xtec.cat, al 938 407 
266 o al web www.inseltiller.cat

Presentació del llibre "El partit de les nostres 
vides" de l'A.E. Ramassà
19.30 h Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal 
de Corró d'Avall
..................................................................................

8 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
17.30 a 19.30 h Espai Zero
Més informació i inscripcions al 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
18 a 20 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Adreçat a un públic adult
Inscripció prèvia a la Biblioteca de Corró d’Avall, al 
935 661 550 o a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat 
Org. Servei de Biblioteca Municipal
..................................................................................

9 dissabte
Taller de sardanes
11.30 a 12.30 h Plaça de l’Espolsada
Ensenyar a ballar sardanes a principiants absoluts 
i pràctica, adreçat a tothom però especialment a 
infants en edat escolar.
Més info.: sardanistesfranquesins@gmail.com
Org. Sardanistes Franquesins

Copa Catalana Internacional de BTT
A partir de les 15:30 h Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

10 diumenge
Copa Catalana Internacional de BTT
A partir de les 9 h Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt
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[ agenda ]
Taller pràctic “Defensa personal per a dones”
Amb José Manuel Guisado Castro 
10 a 12 h Espai Can Prat
Adreçat a a dones majors de 15 anys 
Inscripcions al 938 466 618 , al Whatsapp 670 311 
604 o al correu siad@lesfranqueses.cat 
Org. SIAD
..................................................................................

19 dimarts
Espai Zero. Treballem la Poesia Visual
17.30 a 19.30 h Espai Zero
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Xerrada “La regla mola (si saps com funciona)”
Amb Anna Salvia Ribera 
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions al 938 466 618 , al Whatsapp 670 311 
604 o al correu siad@lesfranqueses.cat 
Org. SIAD

Espais de lectura. Les closques
Amb la visita de l’autora, Laia Viñas
18 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Adreçat a un públic adult
Inscripció prèvia a partir del 5/4 a la Biblioteca de 
Corró d’Avall, a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat 
o al 935 661 550
Org. Servei de Biblioteca Municipal
..................................................................................

21 dijous
Espai Zero. Treballem Sant Jordi
17.30 a 19.30 h Espai Zero
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

22 divendres
Celebració de la diada de Sant Jordi en els Casals 
de la Gent Gran de les Franqueses
11 i 16 h Repartiment de la rosa de part de 
l'alcalde i la regidora de Gent Gran

Espai Zero. Celebrem Sant Jordi
17.30 a 19.30 h Espai Zero
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

ACTIVITATS DE SANT JORDI
Consultar la programació a la pàg. 14 i 15 

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

23 dissabte
ACTIVITATS DE SANT JORDI
Consultar la programació a la pàg. 14 i 15 

24 diumenge
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
..................................................................................

26 dimarts
Jornada de Portes Obertes de les Escoles 
Bressol Municipals
17.15 a 19 h EBM El Gegant del Pi

Espai Zero. Dia de la Informació Juvenil, parlem 
de «Fake news»
17.30 a 19.30 h Espai Zero
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

27 dimecres
Jornada de Portes Obertes de les Escoles 
Bressol Municipals
17.15 a 19 h EMB Cavall Fort

Jornada de Portes Obertes a l’Escola Municicpal 
de Música de les Franqueses del Vallès

• 17.15 h Primer torn Auditori de l’EMM
• 18.45 h Segon torn Auditori de l’EMM

Inscripcions accedint al codi de la pàg.16
Org. EMMLFV

Xerrada "Aprèn a llegir les etiquetes dels 
aliments! Nutri-score i altres informacions"
17.30 h Sala Polivalent de Can Prat
Adreçat a la gent gran
..................................................................................

28 dijous
Jornada de Portes Obertes de les Escoles 
Bressol Municipals
17.15 a 19 h EBM Les Tres Bessones

Hora del conte nadons. Plou i fa sol, do, re, mi, fa, sol
A càrrec de La maleta de la Lili
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Adreçat a famílies amb infants de 0 a 36 mesos
Inscripció a partir del 21/4 a la Biblioteca de 
Bellavista, a bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat 
o al 938 404 388
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Taller d’enquadernació de llibretes
17.30 a 19.30 h Espai Zero
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Xerrada "Fem Camí en l'Educació en Família"
A càrrec del psicòleg Joan Contreras
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Es tractarà el temadel TDA-H. 
Adreçat a famílies i educadors.

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

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

30 dissabte
Celebració del Dia Internacional de la Dansa
Pel matí de 10 a 14 h Plaça de l'Espolsada
Per la tarda de 18 a 19.30 h Plaça de l'Espolsada

Tallers de dansa oberts a tothom:
• 10 h Taller de danses urbanes A càrrec de 

Andrea Cuacos
• 11 h Taller de dansa contemporània i salsa 

cubana fusió A càrrec de Julio León Torres i 
Yanelis Godoy

• 12 h Taller de ballet clàssic A càrrec d'Eva 
Andilla

• 13 h Taller de ritme i moviment (dansa 
espanyola) A càrrec de Vanessa Domínguez

Per la tarda:
Exhibició de les escoles de dansa de les Franqueses 
del Vallès Amb la participació de l'Escola de Dansa 
EnDansa, l'Escola de Dansa Moving i l'Escola de 
Dansa Fit Dance Company

Taller “Compartint miralls”
Amb Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social
10.30 a 12.30 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions al 938 466 618 , al Whatsapp 670 311 
604 o al correu siad@lesfranqueses.cat 
Org. SIAD

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
Amb la col·lab. ENEI

Jornada de Portes Obertes de les Escoles 
Bressol Municipals
10.30 a 12.30 h A les tres Escoles Bressol 
Municipals (EBM El Gegant del Pi, EMB Cavall 
Fort i EBM Les Tres Bessones)
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7è Aniversari de la Coral Xeremella
Concert teatralitzat amb tres actors, música en 
directe i la coral Xeremella
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Preu: 3 euros l’entrada
Org. Ass. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

TOTES LES ACTIVITATS D'AQUESTA 
AGENDA ESTAN SUBJECTES A 
POSSIBLES CANVIS. TOTA LA 

INFORMACIÓ A www.lesfranqueses.cat

CELEBRACIONS I 
FESTIVITATS
TASTA les Franqueses del Vallès

Del 22 d'abril a l'1 de maig
Gaudeix d'una beguda i d'un pintxo per 2.50 euros 
als bars adherits a la campanya.
Més informació a www.lesfranqueses.cat

SETMANA SANTA

Diumenge de Rams. 10 d'abril

• 10.45 h Parròquia de Sant Francesc d’Assís 
de Bellavista Benedicció de rams

• 11 h Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista Celebració de la missa

Dimarts Sant. 12 d'abril

• 19 h Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista Celebració comunitària del perdó

Dijous Sant. 14 d'abril

• 18.30 h Parròquia Sant Mamet de Corró 
d’Amunt Missa vespertina de la Cena del Senyor

• 19 h Parròquia de Sant Francesc d’Assís 
de Bellavista Celebració del Sant Sopar del 
Senyor, posteriorment es farà l’Hora Santa

• 20 h Parròquia Santa Eulàlia de Corró d’Avall 
Missa vespertina de la Cena del Senyor

Divendres Sant. 15 d'abril

• 10 h Parròquia Santa Eulàlia de Corró 
d’Avall Res de Laudes

• 11 h Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista Viacrucis

• 18.30 h Parròquia Sant Mamet de Corró 
d’Amunt Ofici de Divendres Sant

• 19 h Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista Celebració de la Passió del Senyor 

• 20 h Parròquia Santa Eulàlia de Corró d’Avall 
Ofici de Divendres Sant amb Adoració de la 
Creu i Via Crucis pels carrers del poble

Dissabte Sant. 16 d'abril

• 18.30 h Parròquia Sant Mamet de Corró 
d’Amunt Missa Solemne de la Vetlla Pasqual

• 20 h Parròquia Santa Eulàlia de Corró 
d’Avall Missa Solemne de la Vetlla Pasqual.

• 20 h Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista Vigília Pasqual

Diumenge Sant. 17 d'abril

• 11 h Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista Missa del Primer Diumenge de 
Pasqua

• 12 h Parròquia Santa Eulàlia de Corró d’Avall 
Missa Solemne de la Resurrecció del Senyor

ACTIVITATS I 
CURSOS
COLÒNIES DE SETMANA SANTA DELS CASALS 
JUVENILS MUNICIPALS
Casa de colònies Can Massaguer, a Breda.
De l’11 al 13 d’abril, de les 9 h del dia 11 d’abril a 
les 17 h del dia 13
3 dies de diversió i naturalesa amb esports 
d’aventura, dinàmiques de coneixença i cohesió 
de grup.
Preu: 60 euros per inscrits als casal, 70 euros 
per no inscrits
Inscripcions del 28 de març al 8 d’abril
Més info. a casalsinfantils@lesfranqueses.cat a 
al 938 405 781 

CASAL DE SETMANA SANTA
Casal de vacances, servei educatiu en el lleure 
amb activitats, jocs i sortides. Gaudim de les 
nostres vacances!
De l’11 al 14 d’abril de 9 a 13 h al Centre Cultural 
de Bellavista i al Centre Cultural de Can Ganduxer
Serveis opcionals de 8 a 9 h, menjador i casal de 
tarda.
Preu: 35 euros / 29,50 euros a partir del 2n germà
Inscripcions per infants empadronats: del 28 de 
març al 8 d’abril
Inscripcions per infants no empadronats: del 4 al 
8 d’abril
Més info. a casalsinfantils@lesfranqueses.cat o 
al 938 405 781

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

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. Assoc. 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. Assoc. 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. Assoc. 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

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Cada 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

CURSOS I 
TALLERS 
A CAN FONT

"Rient i plorant, 
l’abril va passant"
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[ grups polítics ]

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

A finals de febrer esclatava la guerra a Ucraïna. Una refugiada ens explicava que el dia abans havien fet vida totalment normal, 
sense pensar en cap moment que al dia següent estarien deixant el seu país, la família, els amics i una vida enrere. A les 4 de 
la matinada els avisaven que si volien marxar, tenien 40 minuts per fer-ho. 40 minuts per empaquetar la vida de 6 persones 
dins el maleter d’un cotxe sense saber on dormiràs al dia següent, ni que donaràs de menjar als teus fills quan tinguin gana. 
La solidaritat de la gent que van anar trobant pel camí els va permetre allunyar-se de la guerra i trobar un lloc on començar de 
nou. De zero. I es que al principi tots hem estat molt solidaris i compromesos, però a dia d’avui ja hem normalitzat la guerra, 
hem normalitzat tenir refugiats i ens hem oblidat que a part d’Ucraïna, hi ha guerra a altres llocs del món com Síria, Afganistan, 
Iemen i Israel i Palestina, que per la llunyania o per la normalització no ens han mobilitzat com ho ha fet Ucraïna. No ens 
oblidem dels que marxen dels seus països buscant una vida més segura, una vida millor. No normalitzem. Tot el nostre suport 
a Ucraïna, la seva gent i tota aquella gent que en ple segle XXI no lluiten pels seus somnis, sinó que ho fan per sobreviure.

Reflexions sobre els bancs i la desconnexió digital

El tancament progressiu de les sis entitats bancaries que hi havia a Bellavista ha complicat la vida de molta gent gran. La bretxa 
digital és massa gran com perquè se’n surtin sols. Depenent de tercers per poder fer les seves gestions més quotidianes, 
renunciant al dret de la seva independència econòmica, ja que amb tota la bona fe, de cop i volta terceres persones estan al cas 
del seus ingressos, de les seves despeses i en general de la seva situació econòmica. 

La banca actua com aquell abusador que ha vist que es intocable i que faci el que faci, papa-estat (paradoxes del neoliberalisme) 
sempre la defensarà, envalentida oblida que som clients i ens tracta com a hostatges i als seus treballadors els maltracta 
laboralment cada dia mes, sap que la classe política, empresarial i periodística no s’enfrontarà mai de una forma seriosa, uns 
per que els te pillats econòmicament i altres pel que els ha comprat directament.

I quina es la solució? La solució passa per crear una banca publica, que no tingui afany de beneficis desmesurats, que doni un 
servei que es essencial i que rendeixi compotes al seus inversors, els ciutadans. D’acord molt bonic, i mentrestant? Mentrestant 
que les administracions més properes als ciutadans busquin solucions imaginatives per poder ajudar a la nostra gent gran i que 
tots plegats, ajuntaments i ciutadans anem a una per reclamar dignitat a una situació d’injustícia i de falta d’humanitat.

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

Rafa Bernabé
Regidor del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

Els i les socialistes impulsem l’ocupació i la formació al municipi.
Per avançar més i treballar millor cal apostar per l’ocupació i la formació, va ser el nostre compromís l’any 2019 i l’estem 
complint. 
Com? A través dels plans d’ocupació local, subvencions a les empreses i cursos gratuïts per a tothom.
Per a qui? Pels veïns i veïnes que es troben en atur. 
Per a què? Per donar més oportunitats de feina a les persones majors de 45 anys. Per donar més oportunitats a la nostra gent 
jove, són el present i el futur, no els podem deixar sols, per això els orientem, formem i acompanyem en la inserció laboral amb 
l’objectiu de millorar el seu futur. 
Des de l’àrea de dinamització econòmica continuarem treballant en aquesta línia, Les Franqueses i els nostres veïns i veïnes 
us ho mereixeu, perquè sou Les Franqueses del futur! Seguim sumant per a tothom!
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Rafa Bernabé
Regidor 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]

La invasión de Ucrania, un ataque ilegítimo a un país soberano que pone en jaque el orden mundial, plantea problemas de 
geopolítica, pero sobre todo pone de nuevo en peligro la libertad. Esa libertad por la que hay que luchar todos los días; por nuestros 
valores, nuestros principios e incluso nuestra propia forma de vida.
Tenemos todos en la retina esas imágenes de los refugiados ucranianos que van como pueden a los países de su entorno a intentar 
ponerse a salvo. Esas imágenes que nos emocionan, también deben remover nuestras conciencias y hacer que seamos más 
firmes, más sólidos en nuestros valores y principios democráticos, los principios y valores que sostienen Europa y que sostuvieron 
el origen del nacimiento de la UE.
La lucha de los ucranianos es nuestra lucha, es la lucha de los liberales españoles y es la lucha de los liberales europeos como 
se ha demostrado en el paquete de medidas que se  ha propuesto desde Renew, el grupo liberal en el Parlamento Europeo del que 
Ciudadanos forma parte.
Como partido, hemos sido siempre los más firmes defensores del sistema de democracia liberal, de la separación de poderes, del 
respeto de los derechos fundamentales, del estado de derecho y del imperio de la ley.
Somos los más firmes luchadores contra el nacionalismo, y que nadie se confunda, porque precisamente esta guerra se basa o 
trata de fundamentarse ideológicamente en ese nacionalismo exacerbado de Putin.

El Síndic demana més transparència
Malgrat que el govern municipal ha declarat repetidament voluntat de transparència, el cert és que, per a la ciutadania, no es 
fàcil accedir a la informació, més enllà del que es publica als mitjans i xarxes municipals. Davant el que al nostre parer són 
incompliments de la llei de transparència, ens hem adreçat al Síndic de Greuges, que ha examinat el Portal de la Transparència 
de la seu electrònica municipal i ha constatat que “ni tots els continguts estan desplegats, ni tota la informació està actualitzada 
o en permet una consulta àgil i ràpida”. Entre altres exemples esmenta que la informació de pressupostos és incompleta i no 
actualitzada. Ha examinat també la informació que recull el Portal de la Transparència de Catalunya i ha constatat que aquí 
també la informació “és incompleta i, en ocasions, difereix de la que conté el portal anterior”. Entre altres exemples, esmenta 
que dins de l'apartat “convenis de col·laboració”, no s'hi recull cap conveni. Per això la comunicació que el Síndic ha enviat al 
govern municipal conclou: “Per aquest motiu, i reprenent novament la finalitat que la llei persegueix amb la publicitat activa, us 
demano que poseu en marxa i sense demora, totes les actuacions precises per reconduir i integrar en una única plataforma o 
portal de la transparència, i de forma completa, intel·ligible, actualitzada i [...] en format reutilitzable, el contingut de totes les 
matèries que estan subjectes al règim de transparència.”

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.




