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

Emergències
Policia Local 938 467 575
Mossos d’Esquadra 112
Policia Nacional 091
Bombers 112
Ambulàncies-Urgències 112
Sanitat Respon 061
Hospital General de Granollers
938 425 000
Sanitat (demanar hora al metge 933 268 901)
CAP Corró d’Avall 938 404 200
CAP Les Franqueses 938 618 030
Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés 902 130 014
Renfe 902 320 320
Taxis 938 703 028
Serveis (atenció al client)
Endesa 800 760 909
Estabanell Energia 900 250 260
Gas Natural 902 200 850
Agbar 900 405 070 / 900 304 070
Altres
Correus 938 495 955
Deixalleria 937 445 058
Jutjat de Pau 938 465 578
Notaria 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall
934 729 194
Tanatori de Granollers 938 618 230
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

A

vui em permetreu que tracti
tres temes molt importants
pel municipi a curt termini. El
mandat va avançant i nosaltres
estem treballant intensament per complir
els nostres objectius: els que ens hem
marcat en el nostre Pla d’Actuació
Municipal i els establerts en l’Agenda
2030 de Desenvolupament Sostenible
(ODS). Els dos documents, el que s’ha
elaborat per aquest govern des de l’àmbit
local, i el creat per l’Assemblea General
de les Nacions Unides tenen com a
objectiu avançar en una mateixa direcció.
I és que l’erradicació de la pobresa la
lluita contra la desigualtat i la injustícia i
posar fre al canvi climàtic també són fites
que aquest govern té molt present a les seves accions.

[ sumari ]
04-17
ACTUALITAT
Primers ajuts municipals per a la
millora de l'accessibilitat a l'interior dels
habitatges
Comencen els treballs per a la
urbanització del Sector R "Can Garriga"
Les Franqueses avança cap a un model
de municipi pedalable
El 28 de juny, commemoració del Dia
Internacionals pels Drets del Col·lectiu
LGBTI

Tenir cura de les persones més vulnerables és una prioritat. El pla d’intervenció a
Bellavista, a través de Pla Barris, que es va dur a terme durant 10 anys (2010-2020), ens va
permetre treballar en millores importantíssimes tan a nivell urbanístic com social. Durant
el desplegament d’aquest pla es va fer una inversió molt important en la rehabilitació de
façanes, que es va finançar a parts iguals del 50% entre l’Ajuntament i la Generalitat. Ara,
després del tancament de Pla de Barris, l’Ajuntament vol donar continuïtat a aquestes
millores tan necessàries i destinarà 200.000 euros per a la millora de l’accessibilitat en
l’interior dels habitatges. L’objectiu és lluitar contra les desigualtat i millorar la qualitat de
vida de les persones i, d’aquesta manera, continuar posant en el centre als veïns i veïnes més
vulnerables. Aquests ajuts municipals s’atorgaran a persones que tinguin 65 anys o més i/o
tinguin una mobilitat reduïda i que necessitin realitzar una intervenció a casa per millorar el
seu dia a dia. A diferència de Pla de Barris aquests ajuts, impulsats per l’Ajuntament, estan
dirigits a qualsevol persona de les Franqueses, per tant es tracta d’un pas endavant molt
important. En aquest butlletí podreu accedir a tota la informació.

Sessions obertes per dissenyar les
accions del Pla Local d'Igualtat i Divesitat
Sexual, Afectiva i de Gènere

Aquest mes també us expliquem el Pla Estratègic de la Bicicleta perquè serà un projecte que
ens permetrà avançar en termes de mobilitat i medi ambient cap als objectius que marca
l’Agenda 2030. En aquestes pàgines també us detallem com seran els 17 itineraris nous
de carrils bici que es desenvoluparan en els propers cinc anys. Aquesta xarxa pedalable
millorarà la connectivitat amb traçats que relligaran els cinc pobles, passant per punts
estratègics. I realment és un gran canvi respecte als espais que hi ha habilitats actualment,
on hi conviuen bicicletes i vianants, ja que aquesta nova xarxa està pensada exclusivament
per a la en bicicleta. A mesura que aquest projecte vagi avançant us anirem explicant les
novetats, però us convido a consultar el plànol que trobareu en aquestes pàgines per anarvos familiaritzant amb els traçats.

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

I per últim, però no menys important, recordar-vos que aquest 28 de juny es commemora el
Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGBTI. Les Franqueses avança i ho fa en tots els
sentits: en l’urbanístic, en la mobilitat,... però també en el social. Volem que les Franqueses
sigui un municipi obert, respectuós, acollidor on tothom hi trobi el seu lloc. I hem fet passes
endavant en aquest sentit no només a nivell de difusió, sinó amb accions concretes. Vam
obrir el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, el SIAD, i ara signarem un acord per tenir
un Servei d’Atenció Integral a persones LGBTI, un SAI. A part de l’orientació que el servei
pot donar a aquest col·lectiu serà un punt de suport específic per presentar incidències o
denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere i per realitzar determinats tràmits. Avancem i ho fem, com deia, com un municipi
respectuós i acollidor. Aquest ha de ser el nostre present i futur.
Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

12-14

LES
FRANQUESES
EN IMATGES

Caminada Popular a les Franqueses

18-21
AGENDA
Tota la programació del mes de juny

22-23
GRUPS
POLÍTICS
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[ actualitat ]
Primers ajuts municipals per a la millora
de l'accessibilitat a l'interior dels habitatges
Es destinen 200.000 euros a garantir la seguretat i l'accessibilitat en els
domicilis de gent gran i persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

L

’Ajuntament de les Franqueses és conscient que la rehabilitació és una eina clau per lluitar contra les desigualtats i
millorar la qualitat de vida de les persones. Per això, ha obert una nova línia d'ajuts, la primera concessió de subvencions
municipals per a la millora de l'accessibilitat a l'interior dels habitatges amb una partida de 200.000 euros per a realitzar
una adequació funcional.
Qui pot sol·licitar els ajuts?
Totes aquelles persones que tinguin 65
anys o més i/o tinguin reconegut i en
vigor un grau de discapacitat igual o
superior al 33% i amb barem de mobilitat
reduïda positiu, o un grau de discapacitat
reconegut superior al 65%.

La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària
o arrendatària de l’habitatge objecte de l’arranjament i
estar-hi empadronada. En cas que la persona sol·licitant
sigui l’arrendatària o la usufructuària, haurà d’aportar
l’autorització de la persona propietària de l’habitatge per a la
realització de les obres d’arranjament.
Quines actuacions se subvencionen?
Intervencions que millorin la mobilitat i
facilitin les activitats d'higiene personal
en les cambres higièniques; substitució
de la banyera per dutxa, eliminació
de graons, redistribució d'aparells
sanitaris, instal·lació de productes de
suport (agafadors, barres...), substitució
d'aixetes i ampliació i/o canvi de sentit d'obertura de portes o
col·locació de portes corredisses.
Intervencions que millorin la mobilitat a la resta de l'habitatge
com la instal·lació d'ajudes tècniques (agafadors, barres...) i
ampliació i/o canvi de sentit d'obertura de portes o col·locació
de portes corredisses.
Quins requisits ha de complir l'habitatge?
L'habitatge ha de ser residència habitual
i permanent de la persona beneficiària i
ha d'estar ubicat dins del municipi de les
Franqueses del Vallès.
Les actuacions de millora de l'accessibilitat
i mobilitat en l'interior dels edificis no es
poden haver iniciat abans de la publicació d'aquesta convocatòria.
4

Quin és l'import dels ajuts?
L'import màxim de les subvencions
serà del 80% del cost subvencionable
de l'actuació, si bé no podrà superar
un màxim de 1.600 euros per habitatge
i sol·licitud. Aquesta quantitat podrà
ampliar-se fins al 100% del cost
subvencionable de l'actuació amb un
màxim de 2.000 euros per habitatge i sol·licitud en els
casos en que la persona sol·licitant acrediti una situació
de vulnerabilitat econòmica, que haurà d'acreditar-se
mitjançant informe favorable de l'àrea de Polítiques Socials
de l'Ajuntament de les Franqueses.
Execució, condicions i terminis de les obres
Les obres s’hauran de començar en el
termini màxim d’un mes a comptar des de
la data de la notificació de la concessió de
la subvenció, i s’han d’executar dins d'un
termini màxim de 12 mesos.
Com i fins quan es pot demanar?
Les sol·licituds es podran presentar
presencialment al Servei d'Atenció a la
Ciutadania (ctra. de Ribes, 2) demanant
cita prèvia al 938 467 676 i telemàticament
a la seu electrònica del web de
l'Ajuntament. El termini de presentació
de les sol·licituds i de la documentació
serà de 4 mesos a partir de l'endemà de la publicació de les
bases de la convocatòria al BOPB. Trobareu tota la informació
actualitzada, la documentació i les bases d'aquests ajuts a
www.lesfranqueses.cat L’Ajuntament notificarà la resolució
com a màxim 4 mesos després de finalitzar el període de
presentació de sol·licituds. Les persones interessades
podran entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, és a dir, en cas que el consistori no notifiqui
cap resolució. Es veuran beneficiades aquelles sol·licituds
que obtinguin major puntuació en el procés de concurrència
competitiva.

[ actualitat ]
Comencen els treballs per a la
urbanització del Sector R "Can Garriga"

Durant els propers mesos la zona quedarà sectoritzada i preparada
per a la futura construcció d'habitatges

E

ls treballs al Sector R avancen per poder sectoritzar i urbanitzar aquest zona coneguda també com a Can Garriga.
Després de les feines de desbrossament i de la retirada de la terra vegetal del que seran els nous vials, a mitjans del
mes de maig s'han realitzat la retirada del fibrociment existent. Les següents fases són l'enderroc de construccions
auxiliars i de coberts agrícoles, les excavacions per realitzar la pavimentació i la instal·lació dels serveis (aigua, llum,
gas, telefonia, enllumenat públic i clavegueram) i l'asfaltatge.
Un cop finalitzades aquests treballs, el Sector R-Can Garriga estarà enllestit per a què es pugui iniciar la construcció dels
habitatges, dels equipaments i de les zones verdes que defineixen el projecte. En aquesta zona hi ha previstos habitatges
(unifamiliars i edicifis de planta baixa + 3) amb un 30% de Protecció Oficial; la nova comissaria de la Policia Local i un nou
pavelló i, zones verdes i parcs infantils.

Zona d'habitatges
unifamiliars aïllats

Àrea de joc infantil

Zona d'equipaments
(comisaria de la Policia
Local i pavelló esportiu)

Zona d'edificis de
planta baixa + 3 pisos
(preu lliure + Protecció
Oficial)
Nous vials

Zona verda

Zona d'habitatges
unifamiliars en filera
Can Garriga (no es
veurà afectada)
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Les Franqueses avança cap a un model
de municipi pedalable
Disset nous itineraris pedalables connectaran els cinc pobles

L

es persones usuàries de bicicletes guanyaran xarxa
per desplaçar-se per les Franqueses els pròxims cinc
anys. Es construiran 17 itineraris nous que milloraran
la xarxa ja existent amb l’objectiu d’avançar a pas ferm
cap a un municipi verd, sostenible, amable i ben connectat.
L'acció local que es desenvolupa a les Franqueses del Vallès
s’emmarca dins de l’Agenda 2030 de Desenvolupament
Sostenible (ODS) marcada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides, que té com a objectiu l’erradicació de la
pobresa, la lluita contra la desigualtat i la injustícia i posar fre
al canvi climàtic.
Precisament l’objectiu dels darrers mesos és avançar a pas
ferm i decidit per continuar fent de les Franqueses un municipi
on convergeixen perfectament el futur i les tradicions, un
municipi on viure amb qualitat, amb oportunitats econòmiques,
bones connexions i espais verds. Les Franqueses avança per
fora, però també per dins.
L’Ajuntament treballa per millorar la qualitat de l’aire i la
qualitat de vida de la ciutadania i per això aposta per una
mobilitat més saludable en la qual tenen un gran pes els
mitjans de transport més sostenibles, on la bicicleta adquireix
un especial protagonisme.

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, contempla 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 de Ciclisme i per connectar amb Canovelles
i la Garriga; i un tercer que, coincidint amb la pacificació
del 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 tercera fase preveu actuar a la carretera de Ribes, entre
l'Ajuntament i Can Mònic, per enllaçar amb Granollers.

La bicicleta és una manera alternativa de moure’s pel municipi
i el mitjà de transport més eficient en termes energètics
(energia necessària per desplaçar una persona). És la més
pràctica, saludable i sostenible: no fa fums, no fa soroll, no
consumeix derivats del petroli i contribueix a recuperar els
carrers com a espais de convivència ciutadana.
El Pla Estratègic de la Bicicleta de les Franqueses defineix
una xarxa pedalable que connecti les Franqueses amb els
municipi limítrofs, relligui els 5 pobles i arribi als diferents
equipaments municipals. Aquest Pla està pensat per
7

[ actualitat ]
Objectiu, millorar en civisme

Educadors i educadores consciencien sobre la importància de
recollir les defecacions dels gossos i de censar els animals

D

urant els mesos de maig i juny, els educadors i
educadores de civisme estan presents en alguns dels
carrers de les Franqueses per explicar la importància
de recollir les defecacions dels carrers, parcs, jardins
i zones de jocs infantils, i per conscienciar de la necessitat de
contribuir a una bona convivència. També resolen els dubtes dels
veïns i de les veïnes per aconseguir la implicació i la complicitat
de tots i de totes en allò que passa al nostre voltant.
De manera transversal a tot el municipi, les actuacions de la
campanya “És mer-avellós quan reculls les caques del teu gos”
es concentren en els punts on s’ha detectat una alta presència
habitual d’animals. Els educadors i educadores de civisme
recorren els carrers de les Franqueses en horari de tarda, de
17.30 a 20.30 h, realitzant quatre rutes diferents i buscant una
major proximitat amb les persones responsables dels animals
en els dos nuclis amb més població de les Franqueses, Bellavista
i Corró d’Avall. A banda, de manera puntual, també recorren de
dalt a baix el Mercat de Corró d’Avall i el Mercat de Bellavista.

Properament, l’Ajuntament també farà arribar la campanya
als parcs infantils amb la instal·lació de cartells per recordar
que s’han de recollir les deposicions dels animals.

Les Franqueses, cap un model de municipi més sostenible
mupi KK.indd 2

S

ota el lema “Una sola Terra”, el 5 de juny es commemora
el Dia Mundial del Medi Ambient. Una diada que enguany
fa 50 anys que va ser designada per la ONU. Amb aquest
dia es busca conscienciar sobre la protecció del planeta, la seva
biodiversitat i els seus recursos naturals. Les Franqueses, com a
municipi compromès en reduir la seva petjada ecològica, compta
amb diverses accions recollides al darrer Pla d'Actuació Municipal
"Pam a pam" 2020-2023 i que s'emmarquen dins l'Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible (ODS), adreçades a posar fre al canvi
climàtic.

25/3/22 12:09

El Pla d’Actuació Municipal dedica un dels seus cinc eixos
íntegrament a fer de les Franqueses un municipi verd i sostenible.
Dins aquest, es treballa per aconseguir dos objectius principals:
vetllar per un creixement urbà sostenible i minimitzar l'impacte
mediambiental que genera la ciutat. A més, s’hi inclou una
iniciativa transversal, la promoció de l'ús de la bicicleta, atesos
els seus beneficis per a la salut i per a la mobilitat sostenible. Això
es durà a terme amb la implementació de nous carrils bici que
connecten els pobles del municipi i d'aparcaments específics per
aquest tipus de vehicles.

Eix 4. Municipi verd i sostenible

Minimitzar l’impacte mediambiental de la ciutat

Vetllar per un creixement urbà sostenible
Potenciar la mobilitat sostenible

Contribuir al canvi de mentalitat i d’hàbits de la
població en temes de medi ambient i ecologia i
conservar i donar a conèixer el patrimoni natural,
històric, artístic i cultural del municipi.

Senyalitzar itineraris
i rutes verdes per a
vianants i bicicletes

Fomentar l’escola a peu
i implementar camins
escolars segurs

Campanyes periòdiques
per fomentar el
reciclatge

Adaptar l’enllumenat
públic a lluminària de
baix consum

Pacificar el trànsit
de diversos punts del
municipi

Fomentar els vehicles
elèctrics i habilitar més
punts de càrrega

Elaborar el Pla Director
del Parc del Falgar i la
Verneda

Protocol d'actuació per
combatre la presència
d'espècies invasores

Des de les biblioteques municipals se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb l’exposició “Cuida el teu entorn, Reacciona!”.
Es tracta d’una exposició de llibres tematitzats que podreu trobar, tant a la Biblioteca Municipal de Corró d’Avall com a la
Biblioteca Municipal de Bellavista, entre els dies 4 i 11 de juny.
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El 28 de juny, Dia Internacional pels
Drets del Col·lectiu LGBTI

Les Franqueses disposarà d'un Servei d'Atenció Integral LGBTI

A

l juny de l'any 2020 el Ple de l'Ajuntament va aprovar
per unanimitat l'adhesió de les Franqueses a la Xarxa
de Municipis LGBTI, Pobles i Ciutats per la Diversitat
Afectiva, Sexual i de Gènere. Aquest acord ha suposat,
entre d'altres, el compromís del municipi per articular
respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia,
transfòbia, intersexofòbia i bifòbia. Des d'aleshores, es
treballa per a la visibilització i atenció a aquest col·lectiu
amb activitats específiques i amb la commemoració de dates
assenyalades com el 17 de maig, Dia Internacional contra la
LGBTIfòbia, o el 28 de juny, Dia Internacional pels Drets del
Col·lectiu LGBTI, amb la bandera irisada onejant al balcó o
amb la il·luminació de l'Ajuntament.

Enguany, coincidint amb el 28 de juny i en col·laboració amb
l'Associació Mirall. Feminisme d'Acció Social, s'ha programat
un acte per a les 20 h a la plaça de l'Espolsada amb activitats
reivindicatives com la lectura d'un manifest, una intervenció
d'Olza Poetry Slam i una performace. El lema d'enguany és
"L'orgull de ser qui som".
A més a més, en uns mesos, les Franqueses comptarà amb una nova
eina per treballar contra l'LGBTIfòbia: el Servei d'Atenció Integral per
a les persones LGBTI, (SAI), en coordinació amb la Direcció General
de Polítques Públiques LGBTI+ de la Generarlitat de Catalunya.
Trobareu més informació sobre el futur Servei d'Atenció Integral per a
persones LGBTI a www.lesfranqueses.cat

Sessions amb la ciutadania per dissenyar les accions del Pla Local
d'Igualtat i Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere

D

esprés d’haver obtingut una diagnosi clara de quina és la situació al municipi en temes d’igualtat, la ciutadania podrà dir la
seva en la segona fase de l'elaboració del Pla Local d'Igualtat i Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere on es definiran els
objectius i les actuacions que calen per arribar-hi. Vols participar-hi?

17 de juny

Antigues Escoles
de Marata,
a les 19 h

30 de juny

22 de juny
20 de juny

Sala polivalent del
Centre Cultural de
Bellavista,
a les 18 h

Sala d’actes de la
Biblioteca Municipal
de Corró d’Avall,
a les 18 h

29 de juny

Antigues Escoles
de Llerona,
a les 18 h

Antigues Escoles
de Corró d'Amunt,
a les 18 h

Educació afectivosexual per a l'alumnat de 6è de les escoles de les Franqueses

L

es 5 escoles d'Educació Infantil i Primària han participat
durant el mes de maig en les sessions d'educació
afectivosexual organitzades per l'Ajuntament a través
del Servei Municipal d'Informació i Atenció a les Dones i de
l'àrea d'Educació.
L'activitat ha estat dirigida a l'alumnat de 6è de Primària i ha
consistit en una xerrada-taller sobre sexualitat i afectivitat
a càrrec de professionals especialitzades en sexualitat, en
comunicació i en gènere.
L'objectiu és fomentar el coneixement de la sexualitat
com a eina principal per a la prevenció i per a l'abordatge
dels sexisme des de la perspectiva de gènere. Per fer-ho,
es fomenta la interseccionalitat (visió transversal de les
diverses categories socials que poden generar formes de
discriminació o desigualtat) i del respecte a la diversitat.
També es potencia l'adquisició d'habilitats per expressar
els límits i els desitjos, i evitar experiències sexuals no
desitjades. En concret, a través d’aquest taller es pretén

Alumnat de l'Escola Guerau de Liost durant una de les sessions

aprofundir en l’anatomia íntima i genital a través de
l’expressió creativa, assenyalant l’autoexploració com a font
de plaer i descoberta.
La valoració dels tallers és molt positiva, tant per l'alumnat
com per als equips docents, i ja es treballa per poder-los
ampliar a altres grups classe durant els propers cursos.
11

les Franqueses
Franqueses en
en imatges
imatges ]]
[[ les
17a Mostra d'Entitats i 33a Fira de Sant Ponç
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[ les Franqueses en imatges ]
Caminada Popular de les Franqueses 2022
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Es defineixen les línies d'acció del Pla
Educatiu d'Entorn de les Franqueses

L'objectiu és treballar l'educació de la manera més àmplia possible
amb la comunitat educativa i amb altres agents del municipi

E

l desplegament del Pla Educatiu d'Entorn, PEE, de les
Franqueses comença a prendre forma amb l'aprovació
de les accions concretes i dels programes que s'hi
incorporen.

Tallers d'estudi
Espai d'estudi per a l'alumnat d'Educació Primària i Secundària
que busca afavorir l'equitat educativa donant servei a l'alumnat
amb més necessitats de suport educatiu.

El Pla Educatiu d'Entorn 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. Per això, ara, ha definit quines són les línies d'actuació
que es realitzen en col·laboració amb escoles, famílies,
entitats educatives i diverses àrees de l'Ajuntament.
Què inclou el Pla Educatiu d'Entorn?

Acompanyament a famílies de nova arribada als centres educatius
Seguiment i acompanyament a famílies amb l'objectiu d'implicarles en el procés d'escolarització dels infants i en el funcionament
del centre. Aquest procés s'inicia des del moment de la matrícula
a l'escola al mes de juny i durant el setembre.

Representació teatral
Una acció realitzada anualment per una de les escoles d'Educació
Infantil i Primària del municipi on els infants són protagonistes i
compten amb la col·laboració de les famílies, dels/les mestres i
d'alguna de les entitats o col·lectius de les Franqueses. El guió
de l'obra sempre està relacionat amb la cultura, la història o
qualsevol altre aspecte de la realitat del municipi
Jornada "Comença el viatge a l'escola dels grans"
Trobada anual, sempre coincidint amb els dies previs a l'inici
de les jornades de portes obertes de les escoles d'Educació
Infantil i Primària, amb les famílies a punt d'escolaritzar
infants de "P3". Durant la jornada, els equips directius de les
escoles donen informació administrativa sobre el procés de
preinscripció, la documentació, el calendari...

Tallers afectivosexuals
Realització de tallers per a l'alumnat de 6è de Primària i per a les
seves famílies en els quals es parla dels canvis físics, emocionals,
mentals i relacionals durant l'adolescència. L'objectiu és
anomenar i compartir aquests canvis per naturalitzar-los i viure'ls
amb normalitat.
Xerrades a les famílies i a la comunitat educativa
Acció emmarcada dins el Projecte Fem Camí en l'Educació en
Família dirigida a famílies i a persones interessades en l'educació
d'infants i joves. És un espai d'informació, formació, orientació,
reflexió, diàleg i intercanvi que vol respondre a preocupacions i
dubtes, tot i adaptant-se a les situacions emergents.
Accions amb les entitats educatives
Espai d'intercanvi d'experiències i de col·laboració amb les
diferents AMPA i AFA del municipi. L'objectiu és crear sinèrgies
que permetin millorar i aprofitar esforços.

L'Escola Bellavista-Joan Camps i Giró premiada amb el Pilarín Bayés

L

'alumnat de la classe de les Òlives de cicle inicial de
l'Escola Bellavista-Joan Camps i Giró ha estat premiat en
la 19a edició del Premi Pilarín Bayés, promogut per l'Obra
Social Sant Joan de Déu, per un conte escrit col·lectivament.
Aquesta és la 4a vegada que l'escola s'endú un premi que ha
recollit a Vic a principis d'aquest mes de juny.
Enguany, la temàtica ha estat la salut mental i hi han
participat més de 700 contes. Els guanyadors seran publicats
amb il·lustracions de Bayés per l'editorial Mediterrània.
La participació en aquest concurs s'emmarca en el projecte
d'aquesta escola per potenciar l'expressió escrita i el foment

Del 21 al
29 de juny

de valors. El procés implica una feina de coneixement a través
de diverses dinàmiques sobre les emocions. Posteriorment,
l'alumnat escull els/les protagonistes i la trama sempres
relativa a la seva realitat i experiències.

c. Rosselló, 37
https://agora.xtec.cat/cfabellavista/
938 402 653
cfabellavista@xtec.cat
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[ actualitat ]
La Lotteria, Bervis Bar i la Cafeteria de
l'Espai Can Prat, guanyadors del Tasta LFdV
Enguany s'han servit més de 2.000 pintxos en 8 establiments

L

a cafeteria Lotteria s'ha proclamat guanyadora del Premi
de la Votació Popular del TastaLFdV 2022. Amb una
puntuació del 8'4, la seva "Torrada d'escalivada i botifarra"
ha estat el pintxo millor valorat pel públic. El Premi del
Jurat ha estat pel pintxo "Live music" de The Bervis Bar i el Premi
a la Proximitat se l'ha endut la Cafeteria de l'Espai Can Prat amb
el "Pastís dolç de mongeta del ganxet amb coco i pinya".
Durant el TastaLFdV 2022 s'han servit 2.100 pintxos el que ha
suposat una xifra de negoci de 5.250 euros.
Els premis es van fer públics durant la 17a Mostra d'Entitats.
L'acte va comptar amb l'ambientació musical de Lola Van
Dj Truck i amb un tast de vins i formatges de la mà d'Espai
Nòmada Càtering. Durant l'acte també es van conèixer els/
les guanyadors/es dels sopars per un valor de 50 euros als 3
establiments premiats.

La classificació pel Campionat d'Espanya
d'handbol femení, a les Franqueses

L

HORARI DE LES PISCINES D'ESTIU
Complex Esportiu Municipal de Corró d’Avall
Obertura d'inici de temporada: 18 de juny, a les 10 h
HORARIS:
Piscina d'estiu del 18 de juny al 23 d'agost
De dilluns a dissabte de 10 a 20 h
Diumenges i festius de 10 a 19 h
Piscina d'estiu del 24 al 31 d'agost
De dilluns a divendres de 8.30 a 20 h
Dissabte de 10 a 20 h
Diumenges i festius de 10 a 19 h
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'Ajuntament
en
col·laboració de l'AEH
les
Franqueses
organitzen la Fase Sector
del Campionat d'Espanya
en categoria infantil
femenina, o sigui, els
partits de classificació
per
al
campionat
estatal.
L'equip
local d'aquesta categoria
ha aconseguit classificar-se
gràcies a estar en primera posició i imbatudes a la Lliga
Catalana, màxima categoria de l'handbol català. Aquests
bons resultats i la demanda tant de l'Ajuntament com
del club han motivat que la Real Federación Española de
Balonmano hagi decidit que les Franqueses aculli les fases
classificatòries pel Campionat d'Espanya entre el 2 i el 5 de juny.
Els partits començaran dijous a les 20 h amb l'enfrontament entre
l'AEH les Franqueses i el Beti Onak. Divendres es disputaran els
encontres entre H. Onda i Marni la Jota, a les 18 h, i el Beti Onak
i l'Aiala A, a les 20 h. Dissabte, Marni la Jota vs. H. Onda a les
10 h i l'AEH les Franqueses vs Aiala A, a les 12 h. Diumenge es
jugaran el 3r i 4t lloc de la classificació a les 10h i la final a les 12 h.
Finalment, l'equip Cadet Femení que també jugava per
classificar-se pel Campionat d'Espanya a Ciudad Real, no ho ha
pogut fer en perdre la final contra l'Iplacea per 24 a 20.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Activitats esportives extraescolars per
al curs 2022-2023

Des del 13 de juny es poden realitzar les renovacions i a partir de 4
de juliol les noves inscripcions

V

ols realitzar activitats esportives extraescolars a les
Franqueses? El municipi compta amb una extensa
oferta per a cobrir totes les preferències i demandes de
les famílies.

El proper 13 de juny comença el període de renovacions de les
activitats esportives de la temporada 2021-2022 que organitza
el Patronat Municipal d'Esports. En concret, del 13 de juny a l'1
de juliol. A partir del 4 i fins al 15 de juliol es podran formalitzar
les noves inscripcions fins a exhaurir les places que quedin de
cada grup.
Els tràmits es podran realitzar a l'oficina del Patronat Municipal
d'Esports, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimecres i dijous,
de 9 a 18 h, demanant cita prèvia al web de l'Ajuntament.

Per al curs vinent s'ofereixen les següents
modalitats esportives:
• Bàdminton
• Bàsquet
• Ciclisme
• Handbol
• Karate
• Marxa Nòrdica
• Pàdel
• Tennis
• Voleibol
• Activitat física adaptada per a grups específics
• Activitat física per adults
• Activitat física per a la gent gran
• Activitats esportives a les escoles del municipi
(psicomotricitat, iniciació esportiva, aeròbic,
escola de bàsquet i escacs)

En el moment d'apuntar-se a qualsevol activitat
caldrà presentar la següent documentació:
• Fotocòpia del DNI
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Dades bancàries

Altres activitats:
A banda de les activitats municipals, les entitats
esportives de les Franqueses ofereixen esports com
futbol, twirling, tir amb arc, patinatge artístic, natació
artística, gimnàstica rítmica i artística, cheerleading,
ballet, jazz, hip-hop, dansa, acrobàcia, tennis, pàdel i
escacs.
Les inscripcions a aquestes activitats es tramiten a les
oficines dels diferents clubs del municipi.

• Pagament del primer trimestre + matrícula/
inscripció + mes de setembre + tramitació de la
mútua esportiva + despeses de gestió
• Pagament de l'equip esportiu obligatori (només
per a les noves inscripcions)

Trobareu més informació sobre les activitats
esportives de la temporada 2022-2023
a www.lesfranqueses.cat
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[ agenda ]
1 dimecres

5 diumenge

10 divendres

Grup de criança
17 a 19 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a infants de 6 mesos a 3 anys
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Org. ENEI

Exhibició d’estiu del Club Natació Les Franqueses
17 h Complex Esportiu Municipal de Corró d’Avall
Org. Club Natació Les Franqueses
.......................................................................................

Espai Zero. Preparem la Festa Jove d’Estiu
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. El pas de primària a secundària
17 h Centre Cultural de Bellavista (Aula polivalent)
Dirigida a famílies amb fills i filles que facin el
pas de 6è de primària a 1r d'ESO.
Es disposa d'un servei d'acollida per infants.
Org. Pla Educatiu d'Entorn de Les Franqueses
del Vallès
Inscripcions escanejant aquest codi QR:

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

2 dijous

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 la il·lustració de natura.
Adreçat a un públic a partir de 12 anys
Inscripcions a la Biblioteca de Corró d’Avall, al
correu bibliotecacorro@lesfranqueses.cat o al
tel. 935 661 550
Org. Servei de Biblioteca Municipal
Espais de lectura. Lectures d’estiu
Emporta't les recomanacions per a l'estiu!
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Adreçat a un públic adult
Inscripcions a la Biblioteca de Bellavista, al correu
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat o al tel.
938 404 388
Org. Servei de Biblioteca Municipal
.......................................................................................

7 dimarts

Taller “Aprenent a ser cícliques”
Amb Anna Salvia Ribera
17.30 a 19.30 h Espai Can Prat
Per què les dones som tan canviants? Com
podem cooperar i fluir 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 confiança.
Inscripcions i més info. al 938 466 618, al 670 311
604 (whatsapp) o a siad@lesfranqueses.cat
Org. SIAD
Espai Zero. Torneig UNO
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
.......................................................................................

8 dimecres

Xerrada. El pas de primària a secundària
19 h Espai Can Prat
Dirigida a famílies amb fills i filles que facin el
pas de 6è de primària a 1r d'ESO.
Es disposa d'un servei d'acollida per infants.
Inscripcions escanejant el mateix codi QR que es
troba en la primera sessió de l'1/6.
Org. Pla Educatiu d'Entorn de Les Franqueses
del Vallès

3 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
.......................................................................................

4 dissabte

Festival d’estiu de Twirling
10 h Pavelló Poliesportiu Espai Can Prat
Org. Club Twirling LF
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.......................................................................................

9 dijous

Espai Zero. Parlem de l’orientació sexual i gènere,
tens dubtes?
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

IV Vermut Feminista. #novesgeneracions
Lloc: Espai Can Prat
• 17 h - 'Charla X': parlant del plaer, a càrrec
d'Anna Chacón de PuntLove Erotic Shops
• 18 h - Relats de microviolències, a càrrec
d'Olena Perova i Rocío Corvalán
• 19 h - K-Pop, a càrrec de Queral i Leyre Nieto i
Helena Quesada
Adreçat a joves de 14 a 24 anys
Org. Assoc. Miralls - Feminisme d'Acció Social
.......................................................................................

11 dissabte

Diada del Joc i l’Esport
A partir de les 9 h Zona Esportiva Municipal de
Corró d’Avall
Org. PME
Excursió a la platja dels Casals Juvenils Municipal
9 a 17 h Estació Renfe Les Franqueses –
Granollers Nord
Excursió a la platja per tal de gaudir d’un dia de
jocs i dinàmiques.
Preu: 5 euros (inscrits), 7 euros (no inscrits)
Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Org. Casal Infantil Municipal de l’Àrea d’Infància
i Joventut
“Homenaje a nuestros mayores”
10 h Dinar a l’Hotel Ciutat de Granollers,
acompanyat d’espectacle i posteriorment un ball
Adreçat a persones de més de 65 anys
Org. Assoc. de Veïns de Bellavista
Concert de cant coral
A càrrec de la Coral Xeremella
11 h Casal Parroquial de Llerona
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall
Concert Intercanvi i benèfic
17.30 h Casal Cultural de Llerona
La Coral Xeremella i l’associació Apadis de les
Franqueses, juntament amb el Cor Aprodisca
de Tarragona, oferiran un concert per promoure
i ajudar a la integració de les persones
discapacitades.
Donatiu voluntari
Org. Assoc. Intercanvis Socials i Cultural i Coral
Xeremella
Concert d’havaneres per la Gent Gran
A càrrec del grup La Ribera
19 h Plaça de l’Ajuntament
Adreçat a persones de més de 65 anys
Durant el concert s’oferirà rom cremat a totes les
persones assistents.

"Juny comença l’estiu:
tot riu i tot viu"
12 diumenge

17 divendres

Sortida de natura
8 h Plaça Can Ganduxer
Senderisme al Dolmen de Can Planes, a la Font
de Sant Bartomeu de Cabanyes i al Bosc Màgic
d’Òrrius
Més informació a info@lacivica.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Espai Zero. Festa Jove d’Estiu
17.30 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 i Centre Municipal de Joves

Trobada d’escoles de bàsquet
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró d’Avall
Org. CB Les Franqueses, amb col·lab. PME
Sortida Cultural. «Tàrraco: La ciutat romana»
9 a 15 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Sortida a Tarragona amb visita guiada 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 i visita)
Inscrip. fins al 4/6 a la Biblioteca de Bellavista, al
correu bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat o al
tel. 938 404 388
Org. Servei de Biblioteca Municipal
.......................................................................................

14 dimarts

Espais de lectura. Lectures d’estiu
Emporta't les recomanacions per a l'estiu!
18 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Adreçat a un públic adult
Inscrip. a partir del 7/6 a la Biblioteca de Corró
d’Avall, a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat o al
tel. 935 661 550
Org. Servei de Biblioteca Municipal
Espai Zero. Preparem la Festa Jove d’Estiu
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
.......................................................................................

15 dimecres

Taller de primers auxilis per nadons i infants
17 a 19 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a famílies amb nadons i infants.
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Org. ENEI
.......................................................................................

16 dijous

Espai Zero. Preparem la Festa Jove d’Estiu
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 “La regla mola (si saps com funciona)”
Amb Anna Salvia Ribera
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
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 confiança,
l’activitat està destinada a nenes i adolescents
amb les seves mares.
Inscripcions i més info. al 938 466 618, al 670 311
604 (whatsapp) o a siad@lesfranqueses.cat
Org. SIAD
Sessió per l'elaboració del Pla Local d'Igualtat i
de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere
19 h Antigues Escoles de Marata
Més info. a feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat
.......................................................................................

18 dissabte

Biodansa en família
A càrrec d’Elena Lázaro
10.30 a 12 h Centre Cultual de Bellavista
Adreçat a famílies amb infants de 2 a 7 anys
Incrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Org. ENEI
50 anys CF Bellavista-Milan
A partir de les 11 h Plaça Major de Bellavista
Activitats durant tot el dia.
Org. CF Bellavista-Milan, amb col·lab. PME
Homenatge a la Vellesa de Corró d’Avall
12 h Missa amb acompanyament d’orgue i cants
litúrgics
14 h Dinar de germanor a l’Hotel Ciutat de Granollers
Adreçat a persones de més de 65 anys
Inscripcions del 8 al 10 de juny, de 16 a 18 h, a la
terrassa del Casal Cultural de Corró d’Avall
Org. Assoc. Gent Gran de les Franqueses
Concerts Intercanvi amb músics del Senegal
17 h - Primer concert Teatre Auditori de Bellavista
19.30 - Segon concert Teatre Auditori de Bellavista
Concert amb música i ballarins tradicionals de
Dindefelo, Senegal, que ofereixen dos concerts
per recollir diners per a la gent del seu poble.
Preu: 5 euros
Entrades 30 min. Abans del concert o al tel. 659
642 920
Org. Assoc. Intercanvis Socials i Culturals

V Assemblea General Ordinària dels Sardanistes
Franquesins
17 h (1a convocatòria) i 17.30 h (2a convocatòria)
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Sardanistes Franquesins
.......................................................................................

19 diumenge

Corpus Corró d'Avall 2022
6.00 h - Inici de confecció de catifes a l’Avinguda
Santa Eulàlia
Durant tot el matí confeccionarem les catifes de
flors a l'Avinguda Santa Eulàlia. Si vols, pots venir
a donar un cop de mà i gaudir de la diada.
17.30 h - Missa solemne i processó amb el
Santíssim Sagrament a la Parròquia Santa
Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Agrupació Santa Eulàlia de Corró d'Avall
Concert benèfic de corpus. «Songs of hope»
18 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Amb les veus del Cor Infantil Amics de la Unió i la
direcció de Josep Vila Jover
Donatiu voluntari per a Càritas Parroquial
Org. Assoc. Intercanvis Socials i Culturals i
Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
.......................................................................................

20 dilluns

Sessió per l'elaboració del Pla Local d'Igualtat i
de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere
18 h Sala polivalent del Centre Cultural de
Bellavista
Més info. a feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat
.......................................................................................

21 dimarts

Taller “Com ho fem, amb el porno?”
Amb Anna Salvia Ribera
17.30 a 19.30 h Espai Can Prat
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 i més info. al 938 466 618, al 670 311
604 (whatsapp) o a siad@lesfranqueses.cat
Org. SIAD
Espai Zero. Taller de cuina
18 a 20 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Cal inscripció prèvia
Més informació al tel. 938 404 624 / 670 433 346 o
a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero
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[ agenda ]
22 dimecres
Sessió per l'elaboració del Pla Local d'Igualtat i
de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere
18 h Sala d'actes de la Biblioteca Municipal de
Corró d’Avall
Més info. a feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat
.......................................................................................

23 dijous

Espai Zero. Punt de trobada
10 a 12 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
SANT JOAN A LES FRANQUESES
Revetlles a Bellavista i Corró d'Avall
Més informació a la pàgina següent.

Sessió per l'elaboració del Pla Local d'Igualtat i
de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere
18 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Més info. a feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat
.......................................................................................

TORNEJOS

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

TORNEIG DE BÀSQUET
18 de juny - Categoria Infantil
19 de juny - Categoria Cadet
A partir de les 9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
de Corró d’Avall, Pavelló Poliesportiu Espai Can
Prat, Pavelló del CB Granollers
Org. CB Les Franqueses

30 dijous

Sessió per l'elaboració del Pla Local d'Igualtat i
de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere
18 h Antigues Escoles de Llerona
Més info. a feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat
Ple Municipal
19 h Can Ribas
.......................................................................................

25 dissabte

1 divendres (juliol)

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 col·lab. ENEI
.......................................................................................

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

26 diumenge

Open BCN BTT Kids Cup
9 h Parc de Milpins
Org. Unió Ciclista LF, amb col·lab. PME
.......................................................................................

28 dimarts

Dia Internacional pels drets del col·lectiu LGBTI
20 h Plaça de l'Espolsada
Conjunt d'activitats reivindicatives que inclouen
la lectura d'un manifest, la intervenció d'Olza
Poetry Slam i una performance amb Milnotes
Col·lab. Assoc. Miralls - Feminisme d'Acció Social
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
.......................................................................................

29 dimecres

Grup de criança
17 a 19 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a infants de 6 mesos a 3 anys
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Org. ENEI
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2 dissabte (juliol)

Caminada nocturna de Corró d’Amunt
Circuit de 6 km (curt) o 8,5 km (llarg)
22 h Pavelló Poliesportiu Espai Can Prat
Preu: 7 euros (gratuït per socis CCC Corró Amunt)
Inscripcions a les 20.30 h el mateix dia.
Org. CC Corró d’Amunt, amb col·lab. PME
.......................................................................................

3 diumenge (juliol)

Jornada de natació inclusiva
10 h Complex Esportiu Municipal de Corró d’Avall
Org. CN Les Franqueses, amb col·lab. PME
XV ROMERÍA NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO
Divendres 10 de juny
18 h: sortida del Centre Cultural de Bellavista
amb parada a la parròquia de Sant Francesc
d'Assís i continuació fins a l'Ajuntament on hi
haurà la rebuda institucional.
20.30 h: arribada a la pineda de Can Ribas
Dissabte 11 de juny (Can Ribas)
14 h: paella popular
17.30 h: missa rociera
19 h: actuació dels cors rocieros i del grup de ball
andalús de Can Bassa
24 h: Rosari a Nuestra Señora del Rocío
Diumenge 12 de juny (Can Ribas)
Dia de convivència i tornada a Bellavista

FASES CLASSIFICATÒRIES PER AL CAMPIONAT
D'ESPANYA D'HANDBOL INFANTIL FEMENÍ
Del 2 al 5 de juny Zona Esportiva Municipal de
Corró d’Avall
Org. Ajuntament, AEH Les Franqueses i RFEBM

GRANOLLERS CUP
1, 2 i 3 de juliol, a partir de les 9 h
Hi haurà partits en el Pavelló Poliesportiu
Municipal de Corró d’Avall
Org. BM Granollers, amb col·lab. AEH Les
Franqueses i PME
TORNEIG INTERNACIONAL D'HOQUEI
1 de juliol, a partir de les 17 h Zona Esportiva
Municipal de Corró d’Avall
2 i 3 de juliol, a partir de les 9 h Zona Esportiva
Municipal de Corró d’Avall
Org. Club Hoquei LF, amb col·lab. PME
30è TORNEIG DE BÀSQUET LA PERESTROIKA
A partir de les 9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
de Corró d’Avall
Org. AE La Perestroika, amb col·lab. PME

ACTIVITATS I
CURSOS
EXPOSICIÓ "CUIDA EL TEU ENTORN,
REACCIONA!"
Del 4 a l'11 de juny Biblioteques Municipals de
Bellavista i Corró d'Avall
Des de les biblioteques celebrem el Dia Mundial
del Medi Ambient amb una exposició de llibres.
Adreçat a tots els públics.
Org. Servei de Biblioteca Municipal
EXPOSICIÓ "OCELLAM"
Fins al 17 de juny Biblioteca Municipal de Bellavista
Horaris al matí: dimarts i dimecres de 10 a 13.30
h, dissabte de 10.30 a 13.30 h
Horaris a 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
FORMACIÓ PER A L'EMPRENEDORIA
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

"Pel juny, molt de sol
i molta son"
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.
SALA D'ESTUDIS. PERÍODE EXTRAORDINARI
PEL MAIG I JUNY 2022
Horaris al matí: dimarts, dimecres i diumenge de
10 a 13.30 h i dissabtes de 10.30 a 13.30 h
Horaris a les tardes: de dilluns a diumenge de
15.30 a 22 h
* el dia 6/6 la sala romandrà tancada
COLÒNIES DE JUNY DELS CASALS INFANTILS
MUNICIPALS
De l'11, a les 9 h, al 12 de juny, a les 17 h Estació
Renfe Les Franqueses – Granollers Nord
Dos dies de diversió i naturalesa al Montseny, amb
esports d’aventura, dinàmiques de coneixença i
cohesió de grup.
Preu: 50 euros (inscrits), 60 euros (no inscrits)
Més info. a casalsinfantils@lesfranqueses.cat o
al tel. 938 405 781
Org. Casal Infantil Municipal de l’Àrea d’Infància
i Joventut
CLASSES DE IOGA PER A TOTES LES EDATS
Dilluns de 16 a 17 h i 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

COR CAMINS
Dijous de 21.30 a 23.30 h Aula de Música de
l’Escola Camins
Més informació a corcamins@gmail.com

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Diumenges 5, 12 i 19 de juny, d’11 a 13 h Circuit
de Cal Gavatx
Preu: 1,5 euros/ viatge, abonament 5 euros/4 viatges
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

TOTES LES ACTIVITATS D'AQUESTA AGENDA ESTAN SUBJECTES
A POSSIBLES CANVIS.
Més informació a www.lesfranqueses.cat

SANT JOAN A LES FRANQUESES
23 de juny
SANT JOAN A BELLAVISTA

SANT JOAN A CORRÓ D'AVALL

A la plaça Major de Bellavista
18 h - Festa de l'escuma
19.30 h - Masterclass de Zumba
21 h - Botifarrada popular i servei de bar
El tiquet inclou entrepà i beguda.
Preu: 5 euros, 4 euros (anticipat)
22 h - Ball popular, amb DJ Jam

A partir de les 18 h Plaça de l'Ajuntament i
plaça Joan Sanpera i Torras

Org. AV Bellavista, col·lab. Ajuntament i Bar
Rostisseria Can Moi

Amb activitats pels infants, rebuda de la
Flama del Canigó, sopar popular, foguera,
música i molt més!
Org. Comissió Festa Major de Corró d’Avall i
Diables Els Encendraires

GRUP DE CRIANÇA I POSTPART
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 7, 14 i 21, de 17 a 18.15 h Casal de la Gent
Gran de Corró d’Avall
Divendres 3, 10 i 17, de 17.15 a 18.30 h Centre
Cultural de Bellavista
Inscripcions a sardanistesfranquesins@gmail.com
o al 616 733 583
Org. Sardanistes franquesins
CORAL XEREMELLA
Dijous de 20 a 21.20 (tècnica vocal) i dijous de
21.20 a 23.30 h (assajos de cant) Nau de Can
Ganduxer
Més informació a info@lacivica.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

FESTA MAJOR
BELLAVISTA 2022
Del 30 de juny al 3 de juliol
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[ grups polítics ]
Montse Vila

Portaveu del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)
Aquest mes quedarà aprovat el pressupost de forma definitiva. Des de Junts hem treballat per fer uns pressupostos que es
focalitzin principalment en les persones i en l’adaptació del nostre poble al futur, que està a tocar. Hem apostat per incrementar
la seguretat i per portar a terme accions que millorin el civisme i el veïnatge. Hem incorporat inversions per tirar endavant els
carrils bici i les pacificacions dels centres de Llerona, Corro d’Amunt, Marata i Can Calet perquè la mobilitat i la sostenibilitat
és primordial, però també preservar els nostres pobles i evitar que siguin dreceres. Començarem amb la instal·lació de
plaques fotovoltaiques per autoconsum. També per poder garantir la pràctica de l’esport, farem un nou pavelló i un gimnàs
a l’escola Joan Sanpera. A nivell educatiu hem incorporat el material escolar gratuït per a tots els infants de primària. Pel
jovent invertirem en l’adequació d’espais que els permeti gaudir del municipi; i per a la Gent Gran en una nova residència i en
l’adequació del Casal de Bellavista i el Centre Social per incorporar un caixer automàtic.
Aquest pressupost ens ha de permetre fer un pas endavant per aconseguir els objectius del Pla d’Actuació Municipal. Junts
treballem per tu, perquè el nostre objectiu és el teu benestar.

Grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés [PSC-CP]
Quota gratuïta del material escolar a Infantil i a Primària
El setembre de 2020 Junts ens va fer fora del govern, també van deixar fora una de les nostres principals propostes, LA
QUOTA GRATUÏTA DEL MATERIAL ESCOLAR A INFANTIL I A PRIMÀRIA. El juliol de 2021 els i les socialistes vam tornar al
govern municipal exigint que aquest punt tornés amb nosaltres. El PSC de Les Franqueses complim amb el nostre compromís
amb tots i totes vosaltres, i a partir de pròxim curs la quota del material escolar serà gratuïta per a tots els infants de Les
Franqueses, des de P3 fins a 6è.
El dret a l'educació pública i de qualitat és un dret universal per a tothom, i des del PSC de Les Franqueses no només ho diem,
també actuem activant mesures que ajudin a les famílies de Les Franqueses a viure millor, perquè la gratuïtat de la quota del
material dels seus fills i filles rebaixarà a despesa que les famílies tenen cada mes de setembre, i això és més qualitat de vida.
170.000 euros del pressupost municipal perquè tothom gaudeixi d'aquest benefici. Ho posarem fàcil, donat que des de l'àrea
d'educació que lidera el nostre regidor José Antonio Aguilera es gestionarà directament la gratuïtat del 100 % del material
escolar amb els centres educatius Al setembre comença un nou curs i estem contents i emocionats perquè el nostre compromís
és una realitat. Gràcies per la vostra confiança, seguim al vostre servei, al vostre costat, així som i així treballem els i les
socialistes de Les Franqueses!

Àngel Profitós-Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – AM
Ja tenim pressupost. Aprovat al segon trimestre de l’any, cosa gens habitual i poc comprensible en un municipi governat amb
majoria absoluta. Alguna explicació hi deu haver encara que no ens la donin. Hem vist força propaganda dels dos mitjos governs
municipals. Dos mitjos governs, en plural, perquè els objectius compartits pels dos grups del govern -com el d’imposar-los
als altres sense cap negociació i el de destinar 75.000 euros, un miserable 0,22% del pressupost a projectes participatiussón molts menys que els propis que cada partit destaca i vetllarà per complir. Si entren prou diners a l’Ajuntament es tiraran
endavant els projectes aprovats. I si no, quedaran per fer els que no són prioritaris per guanyar les eleccions de la primavera
del 2023, que ja tornarà a tocar votar.
I els que viviu als pobles “petits” sabreu què vull dir amb projectes “urgents, importants i prioritaris” que porten dècades
pendents de fer-se realitat. Sovint més per manca de voluntat que de diners. I tot s’entén fent números. Un parell o tres
d’edificis dels nuclis principals representen més vots que tot Corró d’Amunt o Marata. I cada partit decideix on prioritzar els
seus esforços i els nostres recursos.
Segueixen penjats -perquè a Junts i al psc no els ve de gust treballar-hi- temes importants de democràcia interna i participació
com l’actualització del Reglament Orgànic Municipal i la normativa dels dos Consells de Poble.
Veient el panorama actual, i si no tenim cap desgràcia al municipi que obligui a un diàleg forçat, és de preveure un futur proper
amb la tònica del passat recent. Una mandra important dels membres del govern per permetre participar a la resta i una
política d’anar fent fins a final del mandat. Acabo. Gràcies per la paciència i una cordial salutació.
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Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]
Juny és el mes en què finalitza el curs escolar i on els infants, adolescents i joves reben les notes . Els que han estat atents a
classe i han estudiat aproven i els que més han pencat porten a casa notes excel·lents. Les avaluacions són unes proves per on
s’ha de passar i són un indicatiu de l’aprofitament del curs i de la feina feta.
Doncs bé, si em permeteu, faré un paral·lelisme amb la feina feta per l’equip de govern en els tres anys que portem de mandat
i la nota que tindria a data d’avui el PAM (Pla d’Actuació de Mandat) que es va presentar a bombo i platerets amb 5 objectius de
municipi, 10 objectius estratègics, 25 objectius específics i 104 actuacions que s’havien d’executar durant el mandat 2019-2023.
A data d’avui l’estat d’execució global és del 48,8%, el que seria un suspès o, com es diria col·loquialment, rebre carbasses en les
notes de juny.
Resta menys d’un any per acabar el mandat i més de la meitat de les actuacions estan per executar. Això per un estudiant seria un
clar insuficient i en els resultats per objectius de qualsevol empresa seria una dada també d’insuficient.
Caldria, potser, parlar menys i fer més. Fent servir una locució llatina: Facta, non verba.

Maria Forns

Portaveu del grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa
Municipalista [SAL-CUP-AMUNT]
Suspesos en transparència
El 4 de maig el web municipal publicava que el Consorci Administració Oberta de Catalunya havia reconegut l’Ajuntament com
a administració capdavantera en transformació digital i govern obert. Cinc dies més tard, no publicava que havia suspès en
l’avaluació de qualitat i transparència de la comunicació pública Infoparticipa, amb 48,08 punts (per sota de la mitjana de la
comarca i el més baix dels ajuntaments del Vallès amb un nombre d’habitants similar). El nostre Ajuntament no compleix molts
dels indicadors de qualitat i transparència que utilitza Infoparticipa, per exemple: 1) no publica les retribucions dels càrrecs
electes ni l’agenda institucional de l’alcalde; 2) no publica el pressupost de l'Ajuntament i dels organismes autònoms de l’any
en curs, ni informació sobre l’execució trimestral del pressupost, ni el nivell d’endeutament, ni el període mitjà de pagament
als proveïdors; 3) no publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal, ni les del personal directiu i els
càrrecs de confiança; 4) no publica les subvencions atorgades i les corresponents convocatòries, ni els convenis signats, amb
els detalls; 5) no publica cap informació sobre les actuacions de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern,
ni informació periodística sobre el ple, i 6) no ofereix eines de participació sobre temes actuals d’interès local ni facilita el dret
d'accés a la informació pública. La introducció d'eines digitals en l'administració és un primer pas però queda encara molta
feina per fer quant a transparència, qualitat de la informació i eines de participació, i per garantir que la digitalització arriba a
tots els àmbits, se'n fa un bon ús i és accessible a tothom.

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès posa aquestes
pàgines del butlletí 5.1 a disposició dels partits polítics amb
representació municipal. El Gabinet de Comunicació, Premsa
i Imatge no es fa responsable de les informacions i opinions
que s’emeten en aquest espai mensual; així com tampoc
garanteix que els textos estiguin lliures d’errors gramaticals
o d’expressió. Tots els articles es publiquen tal com els han
enviat les forces polítiques i no són subjectes de correcció
o manipulació, més enllà de les necessitats del disseny del
butlletí.
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