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butlletí municipal de 
les franqueses

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

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

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

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

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

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

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

En marxa la 2a fase de la campanya del 
cens genètic caní

L'Ajuntament treballa en tres projectes 
per millorar la mobilitat a Marata, 
Llerona i Corró d'Amunt

L'eficiència energètica, una prioritat

L'habitatge plurifamiliar del Sector C de 
Corró d'Amunt, a Corró d'Avall

Joves i gent gran, protagonistes de les 
properes audiències públiques

25 N: tanquem la porta a les violències 
obstètriques

AGENDA

18-21

Tota la programació de novembre

Tot i que hem arribat fins 
al novembre amb unes 
temperatures atípiques, sense 
adonar-nos, ja hi som. Aquest 

mes és especial a les Franqueses 
i sobretot a Llerona perquè aquí és 
sinònim de Festa de la Mongeta del 
Ganxet. Aquest any és la 11a edició 
i portem novetats. La primera és 
que aquest any hem augmentat 
la programació un dia més amb 
activitats per arribar també al públic 
més jove. A les pàgines d’aquest 
butlletí podreu consultar tots els 
actes previstos però ja us avanço que 
a banda del tradicional concurs de 
cuina hi haurà la fira amb productors 

de la zona; cultura popular amb sardanes, els gegants, els Encendraires i els Xics 
de Granollers; la batuda, garbellada i tria de mongetes,... i aquest any també hi 
haurà un mercat de segona mà i sopar previ.
Sabeu que sempre dic que la mongeta del ganxet és l’or blanc de les Franqueses. 
I Llerona és on es concentra gran part de la producció. Us convido a participar en 
aquesta Festa de la Mongeta del Ganxet, a conèixer de ben a prop com es cultiva, 
garbella i tria, i sobretot a tastar-la perquè aquest llegum és sens dubte un dels 
millors productes que ens dona la terra al nostre país. I no oblideu que no podem 
deixar perdre la nostra pagesia, que aquest món globalitzat no ens allunyi del 
més proper, de la qualitat, de la tradició. Aquesta trobada us permetrà conèixer 
productors/es i aprendre a cuinar aquest llegum, així que és una bona ocasió per, 
si encara no ho heu fet, proposar-vos introduir l’or blanc a la vostra dieta. No us en 
penedireu! Creieu-me!

En aquestes pàgines també podreu llegir la proposta que he presentat als 
propietaris/es del Sector C per tal de desenvolupar un projecte més relligat amb 
l’entorn a Corró d’Amunt. Ja he manifestat en diverses ocasions que aquest projecte 
es desenvolupa des de l’àmbit privat, però des de l’Ajuntament també ens veiem 
amb l’obligació moral d’estudiar els projectes que poden desvirtuar el nostre entorn. 
Considero que el Sector C és un projecte que ajuda a relligar aquesta zona, m’ho heu 
sentit dir en diverses ocasions, però també soc conscient que hi ha edificacions que 
poden suposar un fort impacte en una zona rural com aquesta. Per això, m’he reunit 
personalment amb els propietaris/es dels terrenys per oferir-los traslladar aquests 
pisos a una altra zona d’equipament a la zona del carrer Martí i Pol de Corró d’Avall. 
Aquesta alternativa servirà per nodrir d’habitatge una zona on hi ha més demanda i 
reduir l’impacte que pugui ocasionar en una zona més rural. Aquesta proposta s’ha 
d’acabar de treballar, però ja us puc avançar que ha estat ben rebuda. Creieu-me 
que jo soc el primer interessat a protegir el nostre municipi d’impacte urbanístic 
desmesurat. No us puc negar que hem de créixer, hem de poder oferir solucions en 
l’àmbit d’habitatge, però ho hem de fer d’una manera endreçada i coherent. Us ben 
asseguro que treballaré en aquesta línia com sempre ho he fet. 

I per acabar recordeu que aquest mes commemorem el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les Dones. Nosaltres aquest any tornem a dir 
que tanquem les portes a aquest tipus de violència i continuarem treballant per 
erradicar-la en qualsevol de les seves manifestacions: també l’obstètrica, on posem 
el focus aquest 25N. Tenim molt camí per recórrer encara, però és responsabilitat 
de totes i tots posar-hi tots els esforços. Som-hi!

GRUPS 
POLÍTICS

22-23

ESPECIAL 
FESTA DE LA 
MONGETA DEL 
GANXET

12-13

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

ESPECTACLES
17

Consulta els espectacles del mes de 
novembre
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[ actualitat ]

Es posa en marxa la segona fase de la 
campanya de cens genètic caní
Fins al 23 d'abril de 2023 la gestió serà gratuïta

Què he de fer per obtenir el cens genètic del meu gos? És la pregunta que 
l'Ajuntament respon en aquesta segona fase de la campanya "És mer-avellós 
quan censes el teu gos". 

Després de l'aprovació de l'Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i 
Possessió dels Animals Domèstics de Companyia, toca iniciar els tràmits del cens 
genètic caní, un registre municipal de caràcter obligatori que permetrà que els 
excrements d'aquests animals deixin de ser un problema per a la ciutadania. A banda, 
aquest registre representa també una eina de protecció cap als animals en cas de 
pèrdua o robatori.

Així doncs, fins al 23 d'abril de 2023, a les Franqueses el cens genètic serà gratuït si 
les persones propietàries es dirigeixen a algun dels centres veterinaris col·laboradors.

AVELLÓS 
QUAN CENSES 
EL TEU GOS

ÉS 
MER

www.lesfranqueses.cat

#Civisme 
#Convivència 
#EspaisNets
#LesFranquesesNeta
#JoReculloLaCaca

SAPS PER QUÈ ÉS NECESSARI I COM HAS DE FER-HO?

CODI 
GENÈTIC

Disposes de 9 mesos 
des de l’entrada en 
vigor de l’ordenança, 
per a facilitar a 
l’Ajuntament el codi 
genètic (ADN).

OBTENCIÓ 
GRATUITA

Els 6 primers mesos 
podràs obtenir 
gratuïtament l’ADN 
en els centres 
col·laboradors de 
l’Ajuntament. 

POSSIBLES 
SANCIONS

Passat aquest 
període, les persones 
propietàries seran 
sancionades si no 
faciliten el codi 
genètic.

INSCRIPCIÓ
DE L’ANIMAL

Has d’inscriure’l al Registre 
d’animals de companyia de 
la Generalitat de Catalunya 
ANICOM. Per fer-ho has 
de demanar cita prèvia 
a l’Ajuntament.

QUÈ HE DE FER PER OBTENIR EL CENS GENÈTIC DEL MEU GOS?
Si el gos està censat a l’ANICOM 

La persona propietària es dirigeix a un centre veterinari 
amb conveni per a l’extracció de la mostra de sang del 
gos. Quina documentació s’ha d’entregar? La còpia del 
cens a l’ANICOM.*

Un cop feta l’extracció, el centre veterinari entrega a 
la persona propietària una xapa amb un codi QR que 
identifica l’animal i envia la mostra de sang al laboratori.

La informació genètica quedarà inclosa en un registre 
propietat de l’Ajuntament de les Franqueses.

*La persona propietària es pot dirigir a un centre 
veterinari diferent. En aquest cas, la gestió no serà 
gratuïta i s'haurà de recollir la xapa a l’Ajuntament.

Si el gos NO està censat a l’ANICOM 

La persona propietària agafa cita prèvia a l’Ajuntament 
per a registrar l’animal a l’ANICOM. Quina documentació 
s’ha d’entregar?

-Original del document d'identificació de l'animal AIAC 
(codi microxip)
-Original de la cartilla veterinària
Original del document d'identitat de la persona 
-propietària
En cas d’un GPP, trucar a l’Ajuntament per consultar la 
documentació addicional

La persona propietària es dirigeix a un centre veterinari 
amb conveni per a l’extracció de la mostra de sang del 
gos. Quina documentació s’ha d’entregar? La còpia del 
cens a l’ANICOM*.

Un cop feta l’extracció, el centre veterinari entrega a 
la persona propietària una xapa amb un codi QR que 
identifica l’animal i envia la mostra de sang al laboratori.
La informació genètica quedarà inclosa en un registre 
propietat de l’Ajuntament de les Franqueses.

Si no se sap si el gos està censat a l’ANICOM, es pot 
trucar a l’Ajuntament per verificar-ho a:
Servei d’Atenció a la Ciutadania 938 467 676/ 938 615 435
Àrea de Civisme i Convivència 938 616 221

CENTRES VETERINARIS COL·LABORADORS

Clínica veterinària Les Franqueses 
Carretera de Ribes, 175-181
Tel. 938 402 410

AniCura Lauro Hospital Veterinari 
Camí Antic de Vic, 9
Tel. 938 463 166

Vetropia Vetrinària 
Carretera de Ribes, 7
Tel. 930 131 101
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Objectiu: pacificar el trànsit
L’Ajuntament treballa en tres projectes per millorar la mobilitat a 
Marata, a Llerona i a Corró d’Amunt

L’Ajuntament de les Franqueses treballa en tres 
projectes que tenen com a objectiu pacificar el trànsit 
a Marata, a Llerona i a Corró d’Amunt. L’àrea de 
Mobilitat fa temps que hi treballa i ara ha començat 

una roda de presentacions a cadascun dels pobles amb 
l’objectiu de presentar les propostes, però també d’escoltar 
les aportacions dels veïns i de les veïnes de la zona. 
La primera es va fer a Marata el 14 de juny, i aquest mes 
d’octubre s’ha dut a terme la de Llerona.

              A Marata, el camí que uneix Llerona amb Cardedeu és 
una zona molt transitada per conductors/es que fan servir 
aquesta carretera per connectar amb vies ràpides. Això 
provoca que hi hagi un gran nombre de vehicles que hi 
passen diàriament i, a més, s’ha detectat que hi circulen a 
gran velocitat. És en aquest sentit que durant la presentació 
es van tractar diverses mesures per mitigar el trànsit com 
ara els ressalts, les reduccions d’amplades de carrils per 
reduir la velocitat o un radar de tram. En el cas de Marata, 
la proposta que es va valorar més positivament va ser el 
radar de tram i, en aquests moments, s’està elaborant una 
memòria amb aquesta proposta.

              Pel que fa a Llerona la pacificació del trànsit se centra en 
gran part al carrer Catalunya, un punt de connexió entre 
aquest poble i la Garriga i l’Ametlla, que també concentra un 
gran volum de trànsit rodat. Aquí també es planteja reduir 
l’amplada dels carrils de les dues direccions per aconseguir 
menys velocitat. A més, amb aquesta reducció es planteja 
l’habilitació d’un carril bici bidireccional. La proposta també 
inclou passos de vianants a les cruïlles i passos elevats 
coincidint amb les parades d’autobús; i una plataforma única 
en el tram urbà entre el carrer Ferreret i Torrent. Aquestes 

propostes s’han valorat molt positivament entre el veïnat de 
Llerona.

              Per dur a terme aquests projectes de pacificació s’està 
treballant el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible i es preveu 
demanar finançament a fons europeus. En aquests moments 
també s’està treballant en la redacció del projecte executiu 
de la pacificació del trànsit a Corró d’Amunt. En aquest 
cas, la carretera de Cànoves (BV-5151) està inclosa dins de 
la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, que 
és qui està ultimant el projecte. De moment ja s'ha fet una 
presentació prèvia al Consell del Poble de Corró d'Amunt i 
quan el projecte estigui enllestit també es programarà una 
sessió informativa oberta a la ciutadania.

Qualsevol aportació sobre aquests projectes es poden fer 
arribar a participacio@lesfranqueses.cat. 

Vetropia Vetrinària 
Carretera de Ribes, 7
Tel. 930 131 101
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Quines mesures treballa l’Ajuntament  per reduir 
la petjada mediambiental del municipi?  

DEL VALLÈS

Estalvi energètic
LES FRANQUESES

Tecnologia LED a
l’enllumenat públic

Punts de càrrega per
a vehicles elèctrics

Reducció de la despesa
dels equipaments

Instal·lació de plaques 
fotovoltàiques

Substitució de 5000 
punts de llum

5 estacions de càrrega
a la via pública

Aire acondicionat a 27ºC
Calefacció a 19ºC

 

Equipaments municipals 
amb autonomia
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L'eficiència energètica, una prioritat
Es comença a treballar en un paquet de 4 eixos per reduir la 
petjada mediambiental de les Franqueses

L'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible marca, 
des de fa temps, les accions del govern municipal de 
les Franqueses. De fet, el Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) pel període 2020-2023, basa les seves accions en 

aquest document marc. Un document sorgit de l'Assemblea 
General de les Nacions Unides que treballa, entre d'altres, 
posar fre al canvi climàtic. El PAM dedica un dels seus eixos 
a vetllar per un creixement urbà sostenible i a minimitzar 
l'impacte mediambiental que genera el municipi. Actuacions 
com el Pla Estratègic de la Bicicleta, presentat al mes de 
març i que amb la primera fase 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, o els projectes de pacificació del trànsit a 
Marata, Llerona, Corró d'Amunt i algun punt de Corró d'Avall, 
es troben ja en diverses fases d'execució. Ara, comença 
l'estudi i el desenvolupament d'un paquet de 4 eixos que van 
des del canvi de lluminàries a la via pública, a la millora de 
l'eficiència energètica als equipaments municipals, passant 
per la instal·lació de plaques fotovoltaiques o de punts de 
càrrega per a cotxes elèctrics.

Tecnologia LED a l'enllumenat públic

Una de les accions en fase d'estudi és la substitució dels 
aproximadament 5.000 punts d'enllumenat públic del municipi 
per tecnologia LED. Aquest canvi suposarà una inversió 
aproximada d'1'5 milions d'euros i permetrà disminuir la 
despesa en els conceptes de potència i d'energia elèctrica. 
Al canvi de lluminàries se sumaran els sistemes de regulació 
que permetran la gestió astronòmica dels horaris d'encesa 
i apagada i l'adaptació  de la intensitat de la il·luminació 
mitjançant la reducció del flux segons les necessitats.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments 
municipals

Aquest estiu passat es va realitzar la instal·lació d'un parc 
fotovoltaic a la teulada del Viver d'Empreses per transformar 
aquest equipament en autosuficient pel que fa a consum 
elèctric. Aquestes plaques  també abastiran la nau de la 
brigada d'Obres i Serveis per a la càrrega d'un vehicle elèctric 

i els excedents, als edificis de Can Ribas. El municipi ja gaudeix 
d'altres instal·lacions generadores per subministrar energia 
verda a d'altres edificis municipals, com la pèrgola de la 
plaça de l'Espolsada que abasteix l'Espai Can Prat.   Ara, s'ha 
començat l'estudi per a la creació d'un mapa que permeti la 
implementació de renovables a la resta d'edificis municipals. 
Aquest tipus d'instal·lacions donen autonomia no només a 
la construcció on estan situades sinó a altres construccions 
properes.

Punts de càrrega per a vehicles elèctrics

Una altra de les actuacions per donar compliment a l'Agenda 
2030 preveu la creació de 5 estacions de càrrega per a vehicles 
elèctrics a la via pública. Aquests punts subministraran a 10 
vehicles alhora i se situaran a la plaça de l'Espolsada (c. de 
l'Alba), a l'aparcament de l'estació de Rodalies de Bellavista i 
a la Zona Esportiva Municipal de Corró d'Avall. L'explotació de 
les estacions es farà per la via de la concessió i l'Ajuntament 
rebrà el 3% dels ingressos bruts anuals que generin per a 
l'empresa adjudicatària.

Reducció de la despesa dels equipaments municipals

L'Ajuntament aposta per reduir la despesa en els 
equipaments muncipals i una de les primeres mesures és 
l'eficiència energètica d'aquests. Per aconseguir-ho s'estan 
implementant les mesures que marca el Reial Decret-Llei 
14/2022 que preveu temperatures màximes de 19º a per a la 
calefacció i de 27º per a la refrigeració. També, la programació 
i l'automatització de l'encesa i de l'apagat de l'enllumenat i 
dels sistemes de climatització dels edificis.

Quines mesures treballa l’Ajuntament  per reduir 
la petjada mediambiental del municipi?  

DEL VALLÈS

Estalvi energètic
LES FRANQUESES

Tecnologia LED a
l’enllumenat públic

Punts de càrrega per
a vehicles elèctrics

Reducció de la despesa
dels equipaments

Instal·lació de plaques 
fotovoltàiques

Substitució de 5000 
punts de llum

5 estacions de càrrega
a la via pública

Aire acondicionat a 27ºC
Calefacció a 19ºC

 

Equipaments municipals 
amb autonomia
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L’habitatge plurifamiliar del Sector C de 
Corró d’Amunt, a Corró d’Avall
L’alcalde, Francesc Colomé, s’ha reunit amb els propietaris dels 
terrenys per proposar aquesta alternativa

L’alcalde, Francesc Colomé, s’ha reunit amb els 
propietaris/es del Sector C per oferir-los una alternativa 
i traslladar l’habitatge que podria generar més impacte 
a Corró d’Amunt cap a la zona del carrer Martí i Pol de 

Corró d’Avall. En concret, Colomé proposa fer una permuta 
amb les dues parcel·les projectades a Corró d’Amunt que 
inclouen 14 habitatges en dos edificis plurifamiliars en règim 
de protecció, 2 habitatges de promoció lliure i locals. La idea 
és que la construcció d’aquesta promoció es traslladi a Corró 
d’Avall on actualment ja hi ha edificacions. D’aquesta manera, 
s’eliminaria la construcció d’un tipus d’edificació que podria 
desvirtuar aquesta zona de les Franqueses i s’ampliaria la 
zona d’equipaments i zona verda en aquest punt de Corró 
d’Amunt. L’objectiu d’aquest canvi també és promoure 
habitatge en una de les zones on hi ha més demanada, a Corró 
d’Avall. 

Joves i gent gran, protagonistes de les properes audiències públiques

Aquest mes de novembre començarà el nou cicle 
d’audiències públiques. Aquestes sessions, plantejades 
com a un espai participatiu d’intercanvi i diàleg, es van 

fer durant el curs passat agrupades per pobles. En aquesta 
nova edició, però, el plantejament serà una mica diferent i es 
faran dues convocatòries amb persones de tot el municipi. 
El que sí que s’acotarà serà el públic objectiu, que en aquest 
cas serà molt concret. La primera trobada, que es farà el 29 
de novembre, serà adreçada a la població jove, nois i noies 
de 16 a 29 anys. En canvi, la segona es dirigirà a la població 
més gran, les persones a partir de 65 anys. El nou format de 
programa ha sorgit arran de l’experiència del primer cicle 
en què s’han pogut detectar necessitats, preocupacions,.., i 
establir noves dinàmiques.

Les convocatòries continuaran sent aleatòries i es faran 
arribar a un grup d’entre 15 i 20 persones empadronades al 
municipi del col·lectiu a qui van adreçades; en aquest cas 
joves i gent gran. Al llarg de les sessions, els i les assistents 
podran debatre, expressar i compartir les seves propostes i/o 
preocupacions amb l’alcalde, Francesc Colomé, i la regidora 
de Participació, Montse Vila amb l’objectiu de generar un 
espai de diàleg per tal d’avançar en un municipi per a tothom. 
Els temes que no tinguin una resposta immediata durant 
la trobada es treballaran amb les àrees corresponents. 
Finalment, després de tot el treball, el retorn es farà arribar 
per dues vies: directament als participants per correu 
electrònic i un altre document es penjarà a l’apartat de 

Participació Ciutadana de www.lesfranqueses.cat per tal que 
el pugui consultar tota la ciutadania. 

Aquesta nova temporada d’audiències públiques s’enceta 
després de finalitzar una primera experiència satisfactòria 
que ha obtingut una puntuació mitjana de 4,5 sobre 5 per 
part de les persones participants. I és que cada sessió i tot 
el programa complet sempre serà sotmès a avaluació per 
tal de valorar la seva continuïtat i la introducció de possibles 
canvis i millores. La voluntat és anar millorant les eines 
de participació que generin una millor comunicació entre 
administració i ciutadania mitjançant cinc objectius:

• Arribar a la població que no acostuma a participar en els 
canals ja existents.

• Obrir un espai on donar a conèixer les polítiques 
realitzades i poder fer rendició de comptes, així com 
recollir inquietuds, propostes i millores al municipi. 

• Incloure a la societat civil en l’elaboració de les polítiques 
públiques. Entenent que les solucions conjuntes i el 
treball col·laboratiu poden enriquir l’acció pública. 

• Fomentar la identitat del municipi.
• Vincular i integrar més els diferents nuclis amb la 

dinàmica del conjunt del municipi. 

Ara al novembre es farà la primera sessió dirigida al jovent 
i més endavant s’informarà sobre la data de la trobada 
adreçada a la gent gran. 

Els propietaris impulsors del Sector C han rebut positivament 
la proposta, tot i que l’han d’acabar d’estudiar. Es dona el 
cas que la parcel·la del carrer Martí i Pol està cedida a la 
Generalitat per fer-hi habitatges de protecció oficial, per tant 
l’Ajuntament iniciarà els tràmits per recuperar-la i poder fer 
aquest canvi que també suposarà una modificació del Pla 
General i del Pla Parcial per reordenar el Sector C.
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Visita a la Maternitat d’Elna i al memorial 
del camp d’Argelers de la Marenda
Es tracta d'una activitat inclosa dins del projecte de memòria democràtica

Ja fa uns anys que l’Ajuntament de les Franqueses treballa 
en un projecte de memòria democràtica. L’any 2019 es va fer 
la primera commemoració del bombardeig del 24 de gener 
de 1939 als voltants de l’estació de Corró d’Avall en què van 

perdre la vida tres persones. Aquesta data va servir com a punt 
de partida d’uns treballs i d'una programació destinats a descobrir 
detalls fins ara desconeguts de la història del municipi, i alhora 
difondre-la perquè la part més fosca no es torni a repetir mai més. 

Al llarg d’aquest temps s’han realitzat dos documentals: Venien 
cada dia. Memòria de la Guerra Civil a les Franqueses i Un 
patrimoni de la història. El camp d’aviació de Rosanes durant 
la Guerra Civil. Dos treballs elaborats a partir de fonts orals de 
les Franqueses. A més, la programació al voltant de la memòria 
democràtica ha inclòs xerrades, activitats de divulgació als 
instituts i visites al refugi de Can Sorgues i el camp d’aviació de 
Rosanes. 

Una línia que també ha volgut obrir aquest programa de memòria 
democràtica són les sortides per conèixer directament els llocs on 
s’han viscut moments importants de la història. La primera va ser 
una visita al memorial del Camp de Rivesaltes, a l’Estat francès, 
l’any 2020. Ara, després d’aquests anys de pandèmia, l’Ajuntament 
torna a recuperar aquestes sortides amb una visita a la Maternitat 
d’Elna i al memorial del camp d’Argelers de la Marenda també a la 
Catalunya Nord. 

La jornada es farà el 26 de novembre, de 7.15h a les 19 hores, 
amb sortida i arribada a la plaça de l’Ajuntament. El preu és de 
17.50 euros per a persones de fins a 14 anys i de 35 euros a partir 
dels 15 anys. Les inscripcions per a persones empadronades a 
les Franqueses es podran formalitzar del 14 al 16 de novembre 
al Servei d’Atenció a la Ciutadania de Corró d’Avall i de Bellavista. 
Seran obertes a tothom del 17 al 19 de novembre i es podran 
fer presencialment en els mateixos punts o a través del web 
municipal www.lesfranqueses.cat. Les places són limitades i cal 
recordar que per inscriure’s presencialment cal demanar cita 

Prop de 250 persones participen en la sortida cultural per a la gent 
gran a Montserrat

Un total de 245 persones han participat a la sortida 
cultural per a gent gran al monestir de Montserrat que 
s'ha realitzat els dies 5 i 18 d'octubre. Durant les visites 

del matí les persones participants, dividides en grups de 30 
persones, han recorregut interiors i exteriors de Montserrat 
acompanyades d'una guia que els ha explicat detalls de la 
història i de l'arquitectura d'aquest espai emblemàtic del 
país. També han pogut veure un audiovisual i visitar el museu 
per complementar part de la història de la Mare de Déu de 
Montserrat, patrona de Catalunya. Després d'aquestes visites 
tot el grup ha entrat a la basílica per gaudir d'un concert de 
l'Escolania de Montserrat i després, qui ho ha considerat, ha 
pujat fins al punt on hi ha la imatge de la Mare de Déu. 

Les sortides han finalitzat amb un dinar i una última passejada 
pels voltants.

prèvia mitjançant el web municipal o trucant al 938 467 676.

El preu de la sortida inclou el transport, les entrades als museus 
i el dinar. L’historiador Joan Garriga serà qui guiarà la sortida 
durant la visita als punts exteriors. 

El treball de l’Ajuntament de les Franqueses en relació a 
la memòria democràtica no acaba aquí. I és que la intenció 
és treballar diferents línies i aprofundir en la investigació i 
recuperació de la història del municipi. En aquests moment també 
es treballa en un projecte d’entrevistes per recollir fonts orals de 
diferents èpoques. L’objectiu és que tota aquesta informació es 
dipositi a l’Arxiu Municipal per tal de reconstruir el passat i posar-
la a disposició de la ciutadania i investigadors/es.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Tanquem la porta a les violències obstètriques
Les Franqueses segueix tancant les portes a les violències 
masclistes i ara posa la mirada en unes de les més invisibilitzades

Les violències masclistes són una greu vulneració dels 
drets humans de dones i nenes. Tenen el seu origen 
en la manca d'equitat i la discriminació, i esdevenen la 
manifestació més dolorosa i cruel del patriarcat. 

Tenen formes i expressions molt diverses, i enguany, des de 
l'Ajuntament es posa la mirada en les violències obstètriques, 
unes violències tant significatives com invisibilitzades, una 
realitat viscuda a diari per tantíssimes dones, especialment 
durant el part. 

Les Franqueses tanca les portes a les violències masclistes, 
tanca les portes a les violències obstètriques, refermant amb 
contundència el missatge de "violència zero" i reivindicant 
la necessitat d’incloure la perspectiva de gènere en la salut 
reproductiva i sexual. 

Enguany, amb motiu del 25N, Dia Internacional per a 
l'eliminació de la violència envers les dones, es pretén 
visibilitzar aquest tipus de violència per poder combatre-la, 
eradicar-la i acompanyar a les dones que l'han patida.

Concurs de microrelats contra la violència masclista

Amb l'Associació Mirall. Feminisme d'Acció Social, 
s'organitza la 2a edició del concurs. Enguany es poden 
presentar persones majors de 14. El tema principal és la 
violència masclista. Els microrelats han de tenir una extensió 
màxima de 200 paraules, sense comptar el títol, i es podran 
presentar en català i/o castellà. Hi haurà un premi especial 
pels microrelats dedicats a la violència obstètrica.

Els treballs s’han de presentar sota un pseudònim al correu 
electrònic associacio.mirall@gmail.com, fins al 14 de 
novembre. Els premis s’entregaran el 22 de novembre, a 
les 18 h, a l’Espai Can Prat. Les persones autores dels tres 
microrelats guanyadors rebran un lot de llibres feministes, 
amb perspectiva de gènere i per la igualtat valorat segons 
premi.

Taller SIAD "Defensa personal per a dones"

13 de novembre, de 10 a 12 h, a l'Espai Can Prat
Amb Raquel García Galindo
Inscripció prèvia al 938 466 618, al 670 311 604 (whatsapp) o a 
siad@lesfranqueses.cat

Taller SIAD "Tirada contra la violència masclista"

20 de novembre, de 10 a 13 h, a les instal·lacions del Club Tir 
amb arc Les Franqueses
Inscripció prèvia al 938 466 618, al 670 311 604 (whatsapp) o a 
siad@lesfranqueses.cat

Taller de sòl pelvià "La veu de la nostra intimitat"

22 de novembre, de 10 a 12 h, al Centre Cultural de Bellavista
Amb Montserrat Reyes Pont, de SOS Dona 

Un pensament per eliminar les violències masclistes. Un 
pensament per eliminar la violència obstètrica

23 de novembre, de 9.30 a 12.30 h, al Mercat de Bellavista
26 de novembre, de 10.30 a 13.30 h, al Mercat de Corró d'Avall

Es convidarà a les persones a apuntar una frase o pensament 
per l'eliminació de la violència masclista. Les frases es 
plasmaran en una exposició a la cafeteria de l'Espai Can Prat.

Acte institucional

25 de novembre, a les 13 h, a la plaça de l'Ajuntament
Es llegiran els relats guanyadors del concurs de microrelats

Recital "Alcem les veus contra la violència obstètrica"

27 de novembre, a les 18 h, al Teatre Auditori de Bellavista
Amb SOS Dona, la Coral Xeremella i el Cor Camins

L'Ajuntament també ha coordinat amb els instituts del muncipi 
dues activitats per commemorar el 25N. La 5a edició dels Tallers 
dels Mites de l'Amor Romàntic a càrrec de l'Associació Mirall. 
Feminisme d'Acció Social i de la psicòloga M. José Ribadeneira 
López de Alda, per l’alumnat de 3r de l’ESO i el Cinefòrum 
per a la Igualtat amb el curtmetratge "Share", dinamitzat per 
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers (ICAVOR), sobre l’ús 
de les xarxes socials, els seus riscos i les implicacions legals 
de tot allò que es publica, per l’alumnat de 4t de l’ESO.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès



FESTA DE
LA MONGETA
DEL GANXET

  LES
FRANQUESES
DEL VALLÈS

Les Franqueses té ganxo i Llerona es convertirà en la 
capital de les mongetes del ganxet els dies 26 i 27 de 
novembre amb l’11a Festa de la Mongeta del Ganxet. 
Amb l’arribada de la tardor, els camps del nostre po-
ble comencen a agafar color, les mongeteres enfilades a 
les canyes deixen a l’aire les tavelles per anara agafant el 
groc del punt de collir i per gaudir de la nostra esperada 
festa, perquè la Festa de la Mongeta del Ganxet és una 
cita ineludible.

Aquesta festa és un aparador de productes de proxi-
mitat del sector agrari del municipi i un punt de tro-
bada de representants de la producció, la restauració 
i l’empresariat del sector. També és un espai obert a la 
ciutadania on no hi pot faltar la cultura popular que hi 
serà present amb els Diables els Encendraires, amb els 
Gegants de les Franqueses, amb els Xics de Granollers, 
amb els sardanistes Franquesins i amb la Cobla Premià. 

A més, per no perdre les tradicions i apropar-les a grans 
i joves, enguany, la Comissió de Festa Major de Corró 
d’Avall ens farà gaudir amb el ball de l’espolsada. En 
aquest sentit, i amb l’objectiu de conservar la tradició 
del camp, apropar-la al jovent i garantir-ne el seu relleu, 
des de l’Ajuntament hem dissenyat un programa més 
ampli d’activitats que ompliran els voltants de les An-
tigues Escoles de Llerona, durant la tarda del dissabte. 
L’Associació Camper Furgo Ganxet farà una trobada 
d’autocaravanes i ens té preparades un munt d’activitats, 
de tallers, de jocs de taula i un mercat de segona mà, el 
mercat de les segones oportunitats, per escalfar motors 
abans de la festa. 

Us animo a consultar la programació de l’11a Festa de la 
Mongeta del Ganxet que trobareu en aquest butlletí. Us 
convido a participar-hi, a gaudir-hi, a divertir-vos i a 
xalar-vos, en definitiva, us convido a viure-la! Ens veiem 
en uns dies a la festa de l’or blanc de les Franqueses!

PROGRAMA DE LA 11A FESTA 
DE LA MONGETA DEL GANXET
ANTIGUES ESCOLES DE LLERONA

DISSABTE, 26 DE NOVEMBRE DE 2022
16 A 20 H  Mercat de segona mà amb parades de roba, joguines,  

 llibres… a càrrec de l’Assoc. CAMPER CLUB GANXET

21 H   Sopar popular. Pícnic a la carpa. Opció d’adquirir entrepà 
  + beguda  per 5 euros, al Restaurant Casa de la Mestra

21 A 22 H  Mostra de foc amb el CABRÓ i  
  el GRUP DE DIABLES ELS ENCENDRAIRES

22 H   Música amb LOLA VAN DJ

DIUMENGE, 27 DE NOVEMBRE DE 2022
9.30 A 10.30 H  Trobada de representants de la producció, la   

 restauració i l’empresariat del sector

10.30 H   Presentació de la festa i obertura de la FIRA DE   
 PRODUCTES DE PROXIMITAT I MONGETES DEL GANXET

10.45 H   Cercavila i ballada dels Gegants de les Franqueses

11 H   Font del ganxet a càrrec de l’Assoc. Camper Club Ganxet

11 A 13 H   Preparació dels plats del 10è concurs de cuina de la 
  Mongeta del Ganxet

11.15 H   Castellers amb els XICS DE GRANOLLERS

12 H  Batuda, garbellada i tria de mongetes

12.30 H  Ballada de sardanes amb l’ASSOCIACIÓ SARDANISTES  
 FRANQUESINS i la COBLA PREMIÀ, i Ball de l’Espolsada  
 a càrrec de la COMISSIÓ DE LA FESTA MAJOR DE   
 CORRÓ D’AVALL

13.30 H   Tast de mongetes

14.30 H   Animació del PATGE GANXET

15.30 H   Show cooking a càrrec de la cuinera ADA PARELLADA

16 H   Lliurament de premis del 10È CONCURS DE CUINA de  
 la MONGETA DEL GANXET

16.30 H   Fi de festa amb en JOAN PERA

* Hi haurà zona de pícnic. Es pot fer reserva de tiquets per a botifarra, aigua i vi, al 
Restaurant Casa de la Mestra, de manera presencial, els caps de setmana o trucant 
al 687 556 017. Preu 3 euros

* Divendres, 25 de novembre, a les 18 h, es farà una trobada d’autocaravanes i 
campers a càrrec de l’Assoc. Camper Club Ganxet per escalfar motors per a la festa. 
A partir de les 22 h hi haurà activitats, tallers i jocs de taula.

El programa està subjecte a canvis d’última hora.

LES
FRANQUESES
TÉ GANXO

LLERONA

Sònia Tena Regidora d’Agricultura i Medi Ambient



BASES DEL 10È CONCURS 
DE CUINA DE LA MONGETA 
DEL GANXET
① La participació és oberta a tothom i la inscripció és gratuïta.

② Cada concursant pot elaborar fins a un màxim de dos plats.

③ L’organització donarà a cada concursant 200 g de mongetes del 
ganxet cuites per a l’elaboració de cada plat.

④ Els plats s’hauran d’elaborar en les instal·lacions de la carpa del 
Consell del Poble de Llerona.

⑤ L’organització facilitarà fogonets a les persones participants que 
en necessitin

⑥ Tots els estris i els ingredients necessaris per a l’elaboració dels 
plats són a càrrec del/de la concursant.

⑦ Per tal que el jurat pugui valorar el plat, la quantitat ha de ser 
suficient per a què el puguin tastar tres persones.

⑧ Se’n valorarà la qualitat, l’originalitat i també la recuperació de 
receptes tradicionals.

⑨ El plat s’identificarà amb un cartell que us lliurarà l’organització i 
on s’haurà de posar el nom del plat i els ingredients principals.

⑩ Per a poder participar, cal presentar-se el 27 de novembre, 
a les 11 h, a la carpa del Consell del Poble de Llerona davant 
l’organització. 

⑪ Les inscripcions s’hauran de formalitzar del 14 al 22 de 
novembre, de 9 a 14 h, al 938 616 360 o a agricultura.territori@
lesfranqueses.cat, indicant nom, cognom, data de naixement i 
telèfon de contacte. 

⑫ PREMIS:

Categoria juvenil, nascuts entre els anys 2001 i 2006:
→ PRIMER PREMI. Lot de mongetes del ganxet i 100 euros
→ SEGON PREMI. Lot de mongetes del ganxet i 60 euros

Categoria adults, nascuts abans de l’any 2001:
→ PRIMER PREMI. Lot de mongetes del ganxet i 100 euros
→ SEGON PREMI. Lot de mongetes del ganxet i 60 euros

Els premis es lliuraran el mateix diumenge 27 de novembre. 
Tothom qui concursi rebrà un obsequi i un diploma en 
reconeixement a la seva participació.

El Consell del Poble de Llerona acollirà el cap de set-
mana del 26 i 27 de novembre, l’11a edició de la Festa 
de la Mongeta del Ganxet i la 10a edició del Concurs 
de Cuina. 

La gran novetat d’aquesta edició és l’ampliació de la 
programació a la tarda del dissabte. Les activitats pre-
tenen arribar a joves i a famílies per acostar la festa i la 
feina del camp i aconseguir que la tradició no es perdi 
entre les diferents generacions. En aquest sentit, l’any 
passat, la festa va introduir la celebració de tallers per 
tal d’aprendre a batre, a garbellar i a triar les mongetes 
del ganxet, així com per potenciar l’ús d’aquest llegum 
als fogons. 

A banda, enguany hi haurà un mercat de segona mà 
amb quaranta parades de roba, joguines, llibres, etc, 
que permetrà reutilitzar tots aquests productes i do-
nar a conèixer els beneficis de les segones oportunitats. 

El diumenge al matí, com és habitual, serà el torn de 
la cultura popular, amb l’actuació dels gegants, amb la 
ballada de sardanes, amb els castellers... També es pre-
pararan els plats del tradicional concurs de cuina de la 
mà de la cuinera Ada Parellada i de Leslie, membre del 
grup de rock Els Sírex i empresari restaurador. 

La Festa de la Mongeta tindrà un espai reservat 
als representants de la producció, la restauració i 
l’empresariat del sector, que faran una llotja a prime-
ra hora per vendre aquest llegum. Comptarem amb 
l’animació del Patge Ganxet i tothom qui vulgui podrà 
acompanyar el tast de mongetes amb botifarra, aigua 
i vi. 

L’actor català de cinema i teatre, Joan Pera, serà 
l’encarregat de tancar la 11a Festa de la Mongeta del 
Ganxet, una festa consolidada al municipi i que de-
fineix les Franqueses, i especialment Llerona, com la 
capital del conreu d’aquest llegum.

UN DIA MÉS
DE FESTA
Aquesta edició arriba amb una 
oferta d’activitats més àmplia 
i busca un públic més jove
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[ actualitat ]

S'aproven les accions del Pla Educatiu 
d'Entorn a desenvolupar durant el 22-23
Cohesió, participació i èxit educatiu, objectius principals de les accions

El Pla Educatiu d'Entorn de les Franqueses (PEE) s'aplica per 
primera vegada durant un curs sencer. Aquest document té 
com a objectiu principal treballar l'educació de la manera 
més àmplia possible amb la comunitat educativa i amb 

altres agents del municipi i per aconseguir-ho s'han aprovat les 
accions que es duran a terme durant aquest curs 2022-2023.

Enguany, per primera vegada, el PEE ha començat a tirar endavant 
accions per treballar l'orientació personal, professional i educativa 
d'infants i de joves conjuntament amb les seves famílies per tal de 
prevenir l'abandonament escolar i de promoure l'èxit educatiu des 
d'una perspectiva comunitària. Aquestes accions compten amb 
la col·laboració dels diferents serveis i de les entitats educatives i 
socials que treballen en aquest àmbit al municipi.

El PEE dona també continuïtat a accions i a programes iniciats 
durant el curs anterior com l'acompanyament a famílies i a infants 
d'Infantil 3 de nova arribada al municipi matriculats a les escoles 
Bellavista-Joan Camps, Colors i Guerau de Liost i, també, les 
xerrades sobre pautes positives per acompanyar els infants en 
el desenvolupament del llenguatge per als primers cursos de 
segon cicle d'Educació Infantil.  Durant aquest mes de novembre 
es reprendran els tallers d'acompanyament i de suport educatiu 
a totes les escoles i instituts del municipi iniciats durant el darrer 
trimestre del curs passat.

Els tallers afectivosexuals arriben als instituts

Durant el mes d'octubre i a principis de novembre, les cinc escoles d'Educació Infantil 
i Primària i els dos instituts de les Franqueses han participat en el programa de 
tallers afectivosexuals per a infants i joves promogut des del Servei Municipal 

d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

La novetat d'enguany ha estat la realització dels tallers en els dos instituts del municipi. 
Tot l'alumnat de 1r de l'ESO ha pogut participar, donant continuitat a la sessió que durant 
el curs anterior, quan cursaven 6è de Primària, van rebre a l'escola. Els continguts del 
taller han estat adaptats a les primeres etapes de l'adolescència i han combinat la part 
explicativa i divulgativa amb dinàmiques participatives sobre els coneixement de l'alumnat 
d'aspectes essencials de la fisiologia i de la sexualitat femenina i masculina. Durant els 
tallers als instituts s'han introduit conceptes com el consentiment que permeti als i a les 
joves establir límits en una relació per a què aquesta sigui saludable. A les escoles, ha 
estat l'alumnat de cicle superior el que ha participat en els tallers. 

Aquesta segona edició dels tallers afectivosexuals s'ha avançat a l'inici del curs escolar 
per tal d'afavorir un treball conceptual a les aules posterior a la realització de l'activitat. 
L'objectiu principal d'aquesta proposta és fomentar el coneixement de la sexualitat com 
a eina principal per a la prevenció i per a l'abordatge del sexisme des de la perspectiva 
de gènere. Per fer-ho, potencia l'adquisició d'habilitats per expressar els límits i evitar 
experiències sexuals no desitjades.

Durant el curs també hi ha programades altres activitats 
recorrents com l'acció teatral col·laborativa entre una de les 
escoles d'Educació Infantil i Primària i un institut; les xerrades per 
a famílies i per a la comunitat educativa; diverses accions amb les 
AFA i les AMPA; la facilitació de l'accés de l'alumnat a les activitats 
esportives i culturals; la sensibilització lingüística per a famílies i 
per al monitoratge de les activitats extraescolars i, la celebració 
de la sessió "Comença el viatge a l'escola dels grans". També hi 
ha prevista la difusió del Pla Educatiu d'Entorn entre la comunitat 
educativa i la població en general.

Totes les accions del PEE tenen com a objectius principals 
potenciar la cohesió i la participació de tota la comunitat educativa, 
millorant les condicions d'escolarització, promovent l'èxit educatiu 
i treballant en xarxa amb la comunitat educativa i el teixit social 
del municipi.

Més de 1.800 alumnes 
es beneficien dels ajuts 
al material escolar

Aquest curs 2022-2023 ha estat 
el primer en què les famílies 
de les Franqueses amb infants 

escolaritzats a segon cicle d'Educació 
Infantil i a Primària s'han beneficiat de les 
bonificacions dels material escolar. Han 
estat més de 1.800 alumnes els que s'han 
beneficiat dels ajuts, o sigui, tots aquells 
infants empadronats al municipi i que 
cursen des de I3 a 6è a escoles públiques i 
concertades de dins o de fora del municipi. 
El pressupost aplicat suposa més de 
141.000 euros.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

El tennis més internacional arriba a les 
Franqueses
Des de finals d'octubre a principis de novembre, el municipi acull l'11a 
edició de l'ITF 100.000$ i l'Open Onat Foundation

Entre el 24 i el 30 d'octubre, les 
instal·lacions del Club Tennis els 
Gorchs han organitzat la primera 
de les cites d'aquesta modalitat 

esportiva de la tardor, l'XIè Torneig 
Internacional Femení ITF 100.000$. 
Aquest torneig està considerat el més 
important a nivell estatal en pista ràpida 
i gràcies a la gran dotació econòmica, 
en la qual hi col·labora l'Ajuntament, ha 
reunit jugadores com Anhelina Kalina, 
número 43 del món o Jasmine Paolini, 

Nova edició dels 10 km de les Franqueses

A 4 el Km ja té a punt una nova edició 
de la cursa solidària "El 10 km 
de les Franqueses". Serà el 20 

de novembre a partir de les 10 h amb 
sortida a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d'Avall. Els beneficis de la 
cursa es destinaran a la investigació 
del càncer de ronyó de la Fundació 
Privada Institut de Recerca de l'Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. La cursa 
ja ha generat gairebé 55.000 euros de 
donatius sumant totes les edicions.Hi 
poden participar persones majors de 

número 67 del món, com a principals 
favorites*. També han destacat Sara 
Errani, actual 106 del món i que l'any 
2012, com a finalista a Roland Garrós, 
es va situar com a 9a a nivell mundial. 

La celebració d'aquest torneig 
internacional s'engloba des d'aquesta 
edició en el projecte del club "Gorchs 
Tennis Project", una inicitiva que pretén 
posicionar el club i el municipi com 
a referents en la pràctica del tennis 
i que es basa en aspectes com la 
competició, la projecció internacional, 
el desenvolupament de projectes 
inclusius, la generació d'aliances, 
l'impuls del tennis femení, la promoció 
dels jugadors i de les jugadores i la 
sostenibilitat. 

Precisament un projecte inclusiu centra 
l'activitat esportiva del club i de les 
Franqueses del 10 al 13 de novembre. 
En aquest període, el Complex Esportiu 
Municipal acull l'Open Onat Foundation, 
Màster Internacional de Tennis en 
Cadira de Rodes. L'Open té com a 
objectiu visibilitzar i sensibilitzar el 
tennis inclusiu i per això, a més a més, 
de la competició també s'ha organitzat 

un clínic de tennis en cadira de rodes. 
Aquest torneig vol reunir els 8 millors 
jugadors en aquesta modalitat i s'espera 
la presència de noms com Martín de la 
Puente, número 1 de l'Estat Espanyol i 
número 9 del món; Quico Tur, 5 vegades 
present en Jocs Paralímpics i, Kike 
Siscar, sotscampió del món amb l’equip 
espanyol de tennis en cadira de rodes.

*Al tancament d'aquest butlletí encara 
no es coneixen els resultats del torneig

14 anys i les inscripcions es poden fer 
a www.els10delesfranqueses.cat. Hi 
haurà premis en categoria femenina, 
masculina, +40 i +50.

Per segon any consecutiu també se 
celebra la versió mini de la cursa. Serà 
el 19 de novembre amb sortida a la 
plaça de l'Ajuntament a partir de les 17 
h. Les categories i els recorreguts són: 
3 i 4 anys, 200 m; 5 i 6 anys, 400 m; 7 i 8 
anys, 500 m i, de 9 a 11 anys, 800 m de 
recorregut.

L'AE Ramassà juga a 
Gàmbia

La vessant de cooperació internacional 
i de solidaritat de l'AE Ramassà porta 
l'equip fins a Gàmbia per jugar un partit 

contra el FC Real de Banjul, el principal 
equip de la capital d'aquest país africà. 
Durant el viatge, a més a més de la part 
esportiva, també es faran contactes amb la 
fundació Kalilu Jammeh. Aquesta fundació 
treballa per a la disminució de la pobresa 
extrema a les comunitats rurals de 
Gàmbia tot i afavorint l'accés de la població 
a l'educació, a l'aigua i a la sanitat i ho fa 
a través de projectes de desenvolupament 
sostenible. També treballa en la divulgació 
dels perills d'emprendre el camí cap a 
Europa entre el jovent africà. 

L'AE Ramassà començarà el viatge el 
31 de març i la tornada està prevista pel 
8 d'abril. El partit contra el FC Real de 
Banjul es disputarà el 2 d'abril a les 15 h a 
l'Independence Stadium de Bakau.
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[ actualitat ][ recepcions esportives 2021-22 ]

Benjamí A del CF Bellavista-Milan,
ascens a 1a Divisió

Grup Little Brook i duet Liberty's (Brooklyn Dance Studio)
primera posició en els campionats d'Espanya-Urban 
Display, de Catalunya-The Show Box, de Catalunya-

DNCE i de Catalunya-Urbance

Grup Glamm Brook (Brooklyn Dance Studio)
1a posició als campionats d'Espanya-Urban Display, 
de Catalunya-The Show Box i de Catalunya- DNCE i  

2a posició al de Catalunya-Urbance

Grup Central Park (Brooklyn Dance Studio)
1a posició al campionat de Catalunya-The Show Box i 

2a posició al de Catalunya- DNCE

Marta Domingo, del Club Patinatge Artístic les Franqueses, 6a posició 
a la final de la World Cup i 7a posició a l'Europeu en categoria júnior. 
Sweetrade Bowling Club les Franqueses, campionat per parelles de 
Catalunya en categoria absoluta, medalla de bronze en categoria A 
al Campionat d'Europa sènior i Campionat de Catalunya de 1a divisió 
masculina. Núria Vila, del Club Natació Granollers, Campionat de 
Catalunya de Natació Artística en categoria duets màster. Marta 
Vila, del GEIEG, 4a posició en el Campionat d’Europa en 200 estils, 1a 
posició en el Campionat de Catalunya d’estiu en 50 braça, 2a posició 
en el Campionat d’Espanya d’aigües obertes en 3000 m, 3a posició en 
el campionat d’Espanya de fons en 800 lliures, en categoria màster 
+50. Club Natació Les Franqueses, medalles d'or a Grècia i a França 
i medalla de plata al Campionat d'Europa en duet mixte lliure i 
tècnic; 2 medalles de bronze en highlight i 4a posició en equip lliure 
al Campionat del Món; medalla d'or en duet mixte al Campionat de 
Catalunya cat. aleví i, medalles de plata i de bronze en els campionats 
de Catalunya i d'Espanya en highlight.

16
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Teatre, música, dansa i circ
Cicle d'Espectacles Infantils  i Familiars

Cicle Humor & Co
Commemoració del Bombardeig de 1939[ espectacles ]

Venda d'entrades 
*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys

Anticipada, a partir del 5 de setembre, preferentment en línia a www.entrapolis.com o a les taquilles 
del Teatre Auditori de Bellavista i del Casal Cultural de Corró d’Avall, de dilluns a divendres de 17 a 21 

h i dissabtes de 10 a 14 h.
Més informació a www.teatres.lesfranqueses.cat - www.entrapolis.com  

Adreces i telèfons:
Patronat Mpal. Cultura, Educació, Infància i Joventut. Can Ganduxer, Av. Sagrera,1. Tel. 938 466 506 

Teatre Auditori de Bellavista. C. Maria Elena Maseras (antic carrer Astúries), 1. Tel. 938 405 782
Casal Cultural de Corró d’Avall. Avinguda de Santa Eulàlia, s/n. Tel. 610 655 921

Cicle Humor & Co.

Ds. 5 de novembre
20 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 90 minuts - Preu: 9,5 i 8* euros

JALIEU. Guillem Albà & La Marabunta. Acompanyat de sis músics en directe, Guillem 
Albà torna més provocador, més bufó i amb moltes ganes de divertir-se. Després de 
set anys de gira, Guillem Albà & La Marabunta arriben amb més ganes que mai de 
transmetre tota la seva alegria i la seva energia. Deixeu-vos impregnar per la seva 
música i pel seu humor, i desconnecteu del món real!

Creació, direcció i interpretació: Guillem Albà. Músics: Edgar Gómez, Àlvar Monfort, 
Albert Comaleras, Martí Soler, Luisma Villegas i Irene Garcés.

Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars

Ds. 12 de novembre
18 h Teatre Auditori de Bellavista 
Durada: 45 minuts - Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 6 anys

LA TENDA. Compagnie du Sarment / Alçada Mínima. Dos infants tenen permís per passar 
una nit al jardí, dins la tenda. Però dormir no és tan fàcil. Per començar, la nit és molt fosca i, a 
més a més, hi ha tot d’estranys sorolls. I si a fora hi ha un monstre? Els infants tenen por. I què 
poden fer per a què la por se’n vagi? Transformar-la en una formidable tipderiurada! La Tenda 
de Claude Ponti és una obra de teatre familiar on l’escenografia, la música acusmàtica en 
directe i el vídeo gegant en temps real embolcallen el públic per a una aventura viva i singular.

Text: Claude Ponti, traduït per Joan Casas. Direcció: Neus Vila. Intèrprets: Berta 
Graells Bartolí, Eva Ortega Puig i Sébastien Chatron.

Dansa Urbana

Dg. 20 de novembre
18 h Teatre Auditori de Bellavista 
Durada: 50 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros

HIPSTORY. Brodas Bros. Brodas Bros és una companyia internacional de hip-hop, 
dansa i cultura urbana. Amb Hipstory presenten una peça alhora lúdica i didàctica que 
parla de la història de la dansa i de la música des de mitjans segle XX fins a l’actualitat, 
a través del hip-hop, combinant-lo amb altres estils de dansa urbana: popping, locking i 
b-boying; així com recuperant funk, scratch i beatbox.

Direcció artística: Lluc Fruitós. Dansa i coreografia: Berta Pons, Clara Pons, Pol 
Fruitós, Lluc Fruitós i Carlos Carmona. Beat boxer i músic: Guilliam Sons.
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[ agenda ]
XIII TÚNEL DEL TERROR INTERACTIU
La maldición de Bael
Fins al 5 de novembre a les Antigues Escoles de 
Corró d'Amunt
Venda d'entrades a www.milnotes.com
Org. US Corró d'Amunt

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

Taller d'Espais de lectura. Els grans optimistes.
Comentari de la novel·la de Rebecca Makkai. A 
càrrec del seu traductor Marc Rubió.
18h Biblioteca Municipal de Bellavista
Inscripció prèvia a la Biblioteca de Bellavista, 
trucant al 938 404 388 o per correu electrònic a 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

4 divendres
Espai Zero. Tarda de Popcorn de terror
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624, al 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat 
................................................................................

5 dissabte
Colònies Casals Infantils Municipals
Cap de setmana ple de màgia i sorpreses a la 
casa de colònies Mas Banyeres de Centelles, 
localitat de bruixes per excel·lència. Jocs, 
dinàmiques, tallers i cohesió de grup
Horari: De 9h del dia 5 a 17h del dia 6
preu: 50€ inscrits/60€ no inscrits
Inscripció prèvia als Casals Infantils Municipals
Bellavista 938405781 Corró d’Avall 938466506
casalsinfantils@lesfranqueses.cat Org. Casals 
Infantils Municipals 

Colònies Casal Municipal De Joves
Cap de setmana en germanor al costat del 
Pantà de Sau on poder fer excursions en plena 
natura. Casa Colònies Can Mateu a Sau. Tallers, 
dinàmiques de cohesió de grup i excursions per 
als joves. 
Horari: De 9h del dia 5 a 17h del dia 6
Preu: 50€ inscrit / 60€ no inscrit
Inscripció prèvia als Casals Municipals de Joves
Bellavista 938405781 centrejoves.bellavista@
lesfranqueses.cat Corró d’Avall 938466506 
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Org. Casals Municipals Infantils i juvenils

Jalieu. Guillem Albà & La Marabunta.
Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
20 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 90 minuts. Preu: 9,5 i 8 € (preu reduït)
Recomanat a partir de 6 anys
Venda d’entrades a www.entrapolis.com
................................................................................

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

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

8 dimarts
Jornada "Educant en la natura. la pràctica de 
l'esport en el medi natural"
Dins del projecte Biblioteca de l'esport. recurs 
per a l'educació
10 h Centre Cultural de Bellavista
Xerrada "Educació i esport" A càrrec de Domingo 
Blázquez Sánchez 
Informació i inscripcions al 938 404 388 o a 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

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

10 dijous
XXV Màster Nacional de Tenis en cadira 2022
del 10 al 13 Complex Esportiu Municipal
Org. Club Tenis Els Gorchs

Hora del conte nadons: Marieta vola vola
A càrrec de Núria Clemares
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall. 
Espai Can Prat
Públic: per a nadons de 0 a 36 mesos
Inscripció prèvia a partir del 3 de novembre a 
la Biblioteca de Corró d’Avall, al 935 661 550 o a 
bibliotecacorro@lesfranqueses.cat

Espai Zero. Taller d'ungles
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624, al 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

11 divendres
Escenifica’t. Slam poètic
12h Cafeteria Espai Can Prat
Vine a gaudir de l’hora del vermut amb la 
competició del Slam poètic.
Més info: infanciaijoventut@lesfranqueses.cat  
938 405 780
Coorganitzen: PMCEIJ i Germán Chocero
Col·lab. Yuca Serveis

Taller de mindfulness en família
17 a 18 h  Escola Colors
Activitat d’entrenament mental on es potencia 
les capacitats biològiques, psicològiques i per 
desenvolupar l’atenció i la consciència. 
Dirigit a famílies amb infants de P3 a 1r.
Preu: 5€ no socis / 0€  socis
Inscripcions, màxim 15 famílies, a www.
afaescolacolors.cat/actividades-extraescolares
* Cada infant haurà d'anar acompanyat per 
un adult com a mínim. Un adult no podrà 
acompanyar a més de dos infants
Org. AFA Escola Colors

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

Escenifica’t. Presentació llibre “Del mar al 
infierno”
19h Sala Actes Espai Can Prat
Germán Chocero presenta el seu primer llibre 
«Del mar al Infierno».
Més info: infanciaijoventut@lesfranqueses.cat  
938 405 780
Coorganitzen: PMCEIJ i Germán Chocero
................................................................................

12 dissabte
Les Flors de Bach en la maternitat i criança
11 a 12 h Centre Cultural de Bellavista
Inscrip:  lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Col·lab. Marta de la Torre Otero, especialista en 
Flors de Bach. Org. ENEI 

La Tenda. Compagnie du Sarment / Alçada 
Mínima
Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 45 minuts. Preu: 5 i 4 € (preu reduït)
Recomanat a partir de 6 anys
Venda d’entrades a www.entrapolis.com
................................................................................

13 diumenge
Sortida de natura
8 h Plaça Can Ganduxer
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Senderisme del Brull a Collformic pel SL-C85 i 
des de Collformic al Turó del Faig de la Bandera.
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d'Avall

31a Caminada Popular de Llerona
9h  Antigues Escoles de Llerona
Apta per a totes les edats. Aprox. 15,1 km
Més informació www.llerona.net

25N. Defensa personal per a dones
10 a 12 h Sala Polivalent de l'Espai Can Prat
Amb Raquel García Galindo. Entrenadora 
nacional de karate i instructora de defensa 
personal. Informació i inscripcions al 938 466 618 
/ 670 311 604 (whatsapp) o a siad@lesfranqueses.cat
Org. SIAD

Circulació de trens tripulats
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
................................................................................

15 dimarts
Jornada "Educant en la natura. la pràctica de 
l'esport en el medi natural"
Dins del projecte Biblioteca de l'esport. recurs 
per a l'educació
10 h Centre Cultural de Bellavista
Xerrada "L'esport a l'espai natural" A càrrec 
d'Eduard  Inglés Yuba
Xerrada "Gestió i cura dels espais natural" a 
càrrec d'Elisabet Ros Garriga
Informació i inscripcions al 938 404 388 o a 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

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

Espais de lectura. Visita de l’escriptora Sílvia 
Soler
18 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall 
Comentari de la novel·la “El fibló” amb la 
presència de l’autora. Tertúlia conduïda per la 
professora Llúcia Pons.
Inscripció prèvia a la Biblioteca de Corró d’Avall, 
al 935 661 550 o a 
bibliotecacorro@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

17 dijous
Espai Zero. Introducció als drets dels Infants
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624, al 

670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat 
................................................................................

18 divendres
X Festa de la Infància. Taller de xerrics-xerracs 
i trompets
17 h Casal Infantil Municipal Corró d’Avall
Vine a construir l'instrument d’origen popular 
el xerric-xerrac, i trompets, que sona com una 
trompeta o gralla i que també fa uns pets ben 
divertits.
Inscripcions: Casal  Infantil Municipal 
Corró d’Avall, a partir del 14 de novembre. 
Dimarts i dijous de 10 a 13 al 938 405 780 o a 
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat   Places 
limitades
Org. Casal Infantil Mpal. Corró d’Avall i PMCEIJ

Taller de Mindfulness en Família
17 h a 18 h Escola Colors
Activitat d’entrenament mental on es potencia 
les capacitats biològiques, psicològiques i per 
desenvolupar l’atenció i la consciència. 
Dirigit a famílies amb infants de 2n a 6è.
Preu: 5€ no socis / 0€  socis
Inscripcions, màxim 15 famílies, a www.
afaescolacolors.cat/actividades-extraescolares
* Cada infant haurà d'anar acompanyat per 
un adult com a mínim. Un adult no podrà 
acompanyar a més de dos infants
Org. AFA Escola Colors

Espai Zero. Xerrada Carme Diaby
17.30 h Espai Zero 
Més informació i inscripcions al 938 404 624, al 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat.
...............................................................................

19 dissabte
Cercle de dones
11.30 a 13 h Centre Cultural de Bellavista (aula 1)
Informació i inscripcions al 938 466 618 / 670 311 
604 (whatsapp) o a siad@lesfranqueses.cat
Org. SIAD amb la col·lab. d'Olena Perova i Vanesa 
Coca Luque de l'Assoc. Mirall

Els 10km de les Franqueses MINI. Cursa 
solidària per a la lluita contra el càncer de ronyó
17 h Sortida des de la Plaça de l’Ajuntament 
Info i inscripcions a els10delesfranqueses.cat 
Org. Club A4 el km 
Col·lab. PME

Concert de Cant Coral Temàtic
21 h  Casal Cultural de Llerona
Col·lab. Restaurant Nou Casal
Org. Assoc. d'Intercanvis Socials i Culturals de 
les Franqueses Del Vallès

20 diumenge
25 N. Tirada contra la violència masclista.
10 a 13 h Instal·lacions Club Tir amb arc les 
Franqueses
Informació i inscripcions al 938 466 618 / 670 311 
604 (whatsapp) o a siad@lesfranqueses.cat
Org. SIAD

10a edició Els 10km de les Franqueses . Cursa 
solidària per a la lluita contra el càncer de ronyó
10 h Complex Esportiu Municipal 
Info i inscripcions a els10delesfranqueses.cat 
Org. Club A4 el km 
Col·lab. PME

Circulació de trens tripulats
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

Hipstory.  Brodas Bros.
Dansa urbana
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 50 minuts. Preu: 9,5 i 8 € (preu reduït)
Venda d’entrades a www.entrapolis.com
................................................................................

22 dimarts
25N. Taller sol pelvià  «La veu de la nostra 
intimitat»
10 a 12 h Centre Cultural Bellavista (sales 2-3)
A càrrec de Montserrat Reyes  Pont, de SOS Dona

Espai Zero. Preparem 25 N
17.30 h Espai Zero 
Més informació i inscripcions al 938 404 624, al 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

25N. Entrega de premis del concurs de 
Microrelats 
18 h  Can Prat

25N. Taller de reflexió i anàlisi d'estereotips i 
rols de gènere. 
19 h Can Font
Amb Sara Quintana, educadora social i 
terapeuta familiar, i Cristina Jiménez, mestra. 
Org. Associació Sal, Fòrum Ciutadà.
................................................................................

23 dimecres
25N. Activitat de carrer. «Un pensament 
per eliminar les violències masclistes. Un 
pensament per eliminar la violència obstètrica»
9.30 a 12.30 Mercat de Bellavista

Ítaca: Berenar de paraules. Visita de l’escriptora 

"Si novembre comença amb bonança 
cal tenir esperança"
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[ agenda ]
Care Santos
18 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall. Espai 
Can Prat.
Comentari de la seva novel·la Inbox amb la 
presència de l’autora.
A partir de 12 anys. Aforament limitat
Inscripció prèvia a la Biblioteca de Corró d’Avall,  
al 935 661 550 o a 
bibliotecacorro@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

24 dijous
X Festa de la Infància. Taller de maraques 
17 h Escola Guerau de Liost
Vine a construir una maraca ben divertida
Inscripcions: Guerau de Liost a partir del 21 de 
novembre Dimarts i dijous de 10 a 13 al 938 405 
780 o a infanciaijoventut@lesfranqueses.cat   
Places limitades
Org. AMPA i Escola Guerau de Liost i PMCEIJ

Espai Zero. Preparem 25 N
17.30 h Espai Zero 
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624, al 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Xerrada: Pantalles: ús, abús o sobreutilització?
Pla Educatiu d'Entorn (PEE)  
17.30 h  Espai Can Prat
A càrrec de: David Sanitjas Garreta, educador 
social. Adreçada per famílies amb adolescents de 
segon cicle de primària i secundaria. 
Inscripcions: persones empadronades del 7 al 18 
de novembre.  No empadronades del 14 al 18 de 
novembre
On-line: https://lesfranqueses.org/PMCEIJ/
formaciofamilies/xerrades
o a infanciaijoventut@lesfranqueses.cat o al 938 
405 780 (dimarts i dijous de 10 a 13 h)
Coorganitzen: PMCEIJ i C17

Hora del conte: Rates, ratetes i ratolins
17.30 h  Biblioteca Municipal de Bellavista
A càrrec de Mon Mas. 
A partir de 3 anys
Inscripció prèvia a partir del 17 de novembre a 
la Biblioteca de Bellavista, al 938 404 388 o a 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Ple Municial
19 h Can Ribas – Centre de Recursos Agraris
................................................................................

25 divendres
25N. Acte institucional i lectura dels relats 
guanyadors del concurs de microrelats.

13 h Plaça de l’Ajuntament

X Festa de la Infància. Taller de xerrics-xerracs 
i trompets 
17 h Casal Infantil Municipal Bellavista
Vine a construir l'instrument d’origen popular 
el xerric-xerrac, i trompets, que sona com una 
trompeta o gralla i que també fa uns pets ben 
divertits.
Inscripcions: Casal Infantil Municipal Bellavista, 
a partir del 21 de novembre. Dimarts i dijous 
de 10 a 13 al 938 405 780 o a infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat   Places limitades
Org. Casal Infantil Municipal Bellavista i PMCEIJ

X Festa de la Infància. Taller de maraques 
17 h Escola Colors
Vine a construir una maraca ben divertida
Inscripcions: Escola Colors, a partir del 14 de 
novembre. Dimarts i dijous de 10 a 13 al 938 405 
780 o a infanciaijoventut@lesfranqueses.cat   
Places limitades
Org. AFA i Escola Colors i PMCEIJ

Espai Zero. Acte 25 N
17.30 h 17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624, al 
670 433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
...................................................................................

 26 dissabte
Visita a la Maternitat d’Elna i al memorial del 
camp d’Argelers de la Marenda
7.15 h Plaça de l’Ajuntament
Arribada a 19 h 
Preu: 35 euros a partir 15 anys i 17.50 euros fins 
a 14 anys (inclou transport, entrada als museus 
i dinar)
Inscripcions per a persones empadronadees a les 
Franqueses, del 14 al 16 de novembre, al SAC de 
Corró d’Avall i Bellavista
Inscripcions obertes a tothom, del 17 al 19 de 
novembre, al SAC de Corró d’Avall i Bellavista a 
través del web municipal www.lesfranqueses.cat
Places limitades

25N. Activitat de carrer. «Un pensament 
per eliminar les violències masclistes. Un 
pensament per eliminar la violència obstètrica»
10.30 a 13.30 Mercat de Corró d’Avall

25N. Grup d’acompanyament al dol perinatal, 
gestacional i neonatal.
10.30 a 12 h  Centre Cultural de Bellavista (aula 1)
Informació i inscripcions al 938 466 618 / 670 311 
604 (whatsapp) o a siad@lesfranqueses.cat
Org. SIAD amb la col·lab ENEI

11a Festa de la Mongeta del Ganxet
16 a 22 h Antigues Escoles de Llerona
(Tota la programació a les pàgines 12 i 13)

30 Aniversari de Guadaljarafe
19 h  Centre Cultural de Bellavista
Cantants de Rumbes i Sevillanes
Preu: 10€ Inscripcions: Associació de Veïns de 
Bellavista.
Org. Assoc. de Veïns de Bellavista.
................................................................................

27 diumenge
25N. Recital de Corals. «Alcem les veus contra 
la violència obstètrica»
18 h Teatre auditori de Bellavista
Col·lab. SOS Dona, el Cor Xeremella i El Cor 
Camins
Org. Assoc. d’Intercanvis Socials i Culturals

11a Festa de la Mongeta del Ganxet
9.30 a 16.30 h Antigues Escoles de Llerona
(Tota la programació a les pàgines 12 i 13)

Circulació de trens tripulats
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
................................................................................

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

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

X Festa de la Infància. Taller de tambor tam-tam 
Activitats infantils i familiars
17.15 h  Escola Bellavista Joan Camps i Giró
Vine a construir el teu tambor tam-tam tot amb 
material reciclat
Inscripcions a l'esscola, del 21 al 25 de 
novembre. Dimarts i dijous de 10 a 13 al 938 405 
780 o a infanciaijoventut@lesfranqueses.cat   
Places limitades
Org. Escola i AMPA Bellavista Joan camps i Giró 
i PMCEIJ

Xerrada-debat sobre repressió i dona.
Actes de Commemoració del 25N
19 h Can Font
Amb Blanca Serra, històrica activista de 
l'independentisme català, i membres del 
col·lectiu 8Mil Motius, encausades per haver 
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"Pel novembre, bones torrades, 
castanyades i brunyolades"

tallat les vies dels FGC a l'estació de Sant Cugat 
durant la vaga del 8M el 2018. 
Org. Associació Sal, Fòrum Ciutadà.LF
...................................................................................

2 (desembre)
Encesa dels llums de Nadal 
Corró d'Avall
17 a 19 h
Encesa a les 18 h 
Plaça de l’Espolsada

Bellavista
18 a 20 h
Encesa a les 19 h
Plaça Major
................................................................................

3 (desembre)
Concert per a la Marató de TV3
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert de tres cors de la comarca que ens 
oferiran música de diversos estils, cantaran en 
benefici a la Marató de TV3, aquest any dedicat 
a la Salut Cardiovascular. Cor Gaia d’Amics de 
la Unió. Cor la Lira de Montornès  i Coral de 
Cànoves
Preu: Donatiu voluntari
Inscripcions: El mateix dia mitja hora abans del 
concert o per WhatsApp al 659642920
Org. Assoc. d’Intercanvis Socials i Culturals

Música a la taula. Concert temàtic “musicals”
21 h Centre Cultural de Llerona
Concert de cançons de musicals que aniran 
acompanyades d’un sopar que servirà i que ens 
ajuda amb la seva col·laboració el Restaurant 
Nou Casal de Llerona. Coral EnCant de 
Granollers. Direcció David Gómez Comino
Inscripcions: Restaurant Nou Casal de Llerona al 
938 44 38 37
Preu: Donatiu voluntari
Org. Associació d’intercanvis Socials i culturals
................................................................................

ACTIVITATS I 
CURSOS
CURSETS DE SARDANES
Dimarts 8-15-22-29  Casal de la Gent gran de 
Corró d’Avall
Divendres 4-11-18-25  Centre Cultural de 
Bellavista
Dimarts de 17 a 18.15 h  i divendres 17.15 a 18.30 h
Els dimarts practica i els divendres ensenyar a 
ballar a principiants absoluts, pràctica i aprendre 

a comptar i repartir.
Org.  Sardanistes franquesins

CANTAIRES DE CORRÓ D’AMUNT
Dimarts de 20.30 a 22.30 h  Antigues Escoles de 
Corró d’Amunt
Fins el 20 de juny de 2023
Coral dels Cantaires de Corró d’Amunt dirigida 
per Marc Tost
Inscripcions: veinscorro@gmail.com
Preu: 10€ mensuals
Org. Assoc. de Veïns de Corró d’Amunt

CORAL XEREMELLA
Dijous de 21.20 a 23.30 h  Nau de Can Ganduxer 
Activitat de cant coral adreçada a adults amb 
ganes de cantar, de compartir i d’establir 
lligams amb el poble amb la música com a mitjà 
d’expansió.
Inscripcions: juliol1953@gmail.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CLASSES DE TAITXÍ
Dilluns de 19 a 20 h Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: juliol1953@gmail.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CLASSES DE IOGA PER A TOTES LES EDATS
Dilluns de 15.30 a 17.00 h i dimarts de 19.15 a 
20.45h  Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: juliol1953@gmail.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CLASSES DE PILATES
Dimarts i dijous de 18 a 19h Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: juliol1953@gmail.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

GRUP DE CRIANÇA
Dijous de 17 a 19h Escola Bellavista Joan Camps
Iniciem grup de criança per les tardes, unes 
trobades on fomentar la tribu entre famílies, 
compartir els temes que siguin del seu interès, 
fer trobades temàtiques, activitats, etc. És un 
grup obert on l’edat ideal dels infants per assistir 
seria a partir dels 6 mesos 
Inscrip. lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Org. ENEI

GRUP DE CRIANÇA I POSTPART
Dimarts de 10 a 12h Centre Cultural Bellavista
Continuem amb el grup setmanal de criança i 
postpart on es vol crear un espai per que les 
famílies amb nadons de 0 a 12 mesos i per 
embarassades. Es tractaran els temes que 
siguin del seu interès: d'embaràs, part, postpart, 
criança, lactància, etc.
Inscrip. lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Org. ENEI

DANSA CREATIVA
Divendres de 18.30 a 20 h Antigues Escoles de 
Corró d’Amunt
Fins el 20 de juny de 2023
Espai de dansa creativa i en comunitat a càrrec 
de Carmen Nájera. Mou-te, respira, escolta 
la flexibilitat interna i potenciaràs la teva 
creativitat. Portar roba còmoda.
Preu: 30€/mes (compromís trimestral) – 10€/
sessió
Inscripcions: veinscorro@gmail.com
Org. Assoc. de Veïns Sant Mamet de Corró 
d’Amunt

TASTET DE DEFENSA PERSONAL
10 a 11h Primer dissabte de cada mes.  (5 de 
novembre)
Fins el 3 de juny de 2023  Antigues Escoles de 
Corró d’Amunt
Taller per adults de tècniques de defensa 
personal, balanç de les energies internes i ús 
d'eines tradicionals japoneses. A càrrec del 
sensei Joaquim Suárez (més de 25 anys de 
pràctica i director de les escoles Makoto www.
aikdomakoto.com). Portar roba còmoda.
Preu: 15€/sessió
Inscripcions: veinscorro@gmail.com
Org. Assoc. de Veïns Sant Mamet de Corró 
d’Amunt

TALLER DE PINTURA
17 a 19h Dilluns i dijous  Antigues Escoles de 
Corró d’Amunt
Fins el 20 de juny de 2023
Classes pràctiques de pintura conduïdes per 
una mestra amb gran experiència.
Preu: 25€ mensuals
Inscripcions: veinscorro@gmail.com
Associació de Veïns de Corró d’Amunt.

TALLER DE FOTOGRAFIA DE NATURA
Del 25 al 27 de novembre.  Biblioteca Municipal 
de Bellavista i Parc del Falgar
A càrrec de Pep Gassó.
A partir de 12 anys. El taller es desenvoluparà 
en 3 sessions de 2h de durada cadascuna. 
La 1a sessió serà teòrica i es durà a terme 
a la Biblioteca Mpal. de Bellavista; Les dues 
restants seran pràctiques i ubicades al Parc del 
Falgar (Llerona).
Horari: 25 de novembre: de 17.30 a 19.30 h - 26 
i 27 de novembre: de 9.30 a 11.30 h
Inscripció prèvia a la Biblioteca de Bellavista, 
trucant al 938 404 388 o per correu electrònic a 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat 
Org. Servei de Biblioteca Municipal
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[ grups polítics ]

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

En breu és posa en marxa la maquinària per fer del cens dels gossos una realitat i combatre d’arrel tota la problemàtica que les 
femtes dels gossos comporten. Un problema d’incivisme greu que afecta a la majoria de veïns i veïnes, ja sigui en entorn rural 
o urbà.
Vam començar amb la modificació de l’ordenança que regula la tinença d’animals de companyia, per poder recollir les 
necessitats i les obligacions per identificar els animals i els seus propietaris/ries, a part d’actualitzar una normativa que ja 
tenia molts anys.
Llavors vam treballar amb les condicions que havia d’acomplir l’empresa que acabés portant a terme el cens genètic dels 
animals.
Ara, ja ens toca a cada un/a de nosaltres passar per l’ajuntament a registrar el nostre gos i posteriorment passar per un 
veterinari col·laborador per poder fer l’extracció de sang per a la configuració del cens. Hi ha un període voluntari de registre de 
9 mesos, dels quals  els 6 primers són gratuïts.
Esperem que aquest sistema permeti reduir l’incivisme, millorar la neteja dels diferents espais i garantir les condicions 
higièniques dels nostres espais públics.

El Habitatge: l’assignatura pendent
Una de les moltes assignatures pendents d’aquest ajuntament és la manca d’habitatge a preus assequibles. Si bé és cert que és 
un problema que afecta tota la regió metropolitana i més enllà, que és estructural i la solució requereix plantar cara al poder 
econòmic des de totes les institucions, a escala local ens calen increments d’inversió considerables.
Des d’IEC, portem anys demanant xifres acurades dels pisos buits en mans de grans tenidors a les Franqueses i la resposta és 
sempre de poca volada: que si és molt difícil (no ho dubtem), que si els propietaris no ens volen donar les dades (òbviament)... 
Segons les dades publicades ja fa uns anys per Nació Digital, al nostre municipi hi havia 7.680 habitatges, dels quals 117 eren 
buits; això és 1,5 % del total.
D’altra banda, des del 2015 la normativa diu que a Catalunya els propietaris han de registrar els pisos que estan buits, i si 
porten més de dos anys en aquest estat, la llei preveu sancionar-los amb multes o, fins i tot, expropiacions als grans tenidors 
que mantenen pisos buits molt de temps. A la pràctica, si mirem les xifres, a Barcelona només s'han posat 52 sancions, per 
valor d'1,1 milions d'euros, i s'han expropiat 6 pisos. Mentre tant, aquí, anem veiem com cada vegada hi ha més pisos i locals 
sense llogar i més gent amb dificultats per trobar casa. No anem bé.

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

Èlia Montagut
Membre d'Imagina Esquerra en Comú – AM

La seguretat dels nostres veïns i veïnes és un tema que ens preocupa perquè volem que Les Franqueses sigui un lloc tranquil 
per viure, on els nostres fills i filles puguin anar a comprar un refresc i reunir-se a les places, on tinguem la confiança que la 
nostra policia ens acompanya i la tenim a prop.
Les queixes van en augment, per això apostem per més i millor seguretat, incrementant la policia amb més agents per crear 
la policia de proximitat i amb noves mesures que proposem per la pròxima legislatura, com la UNITAT D'INTERVENCIÓ 
POLICIAL CANINA.
Gràcies a aquesta unitat tindrem un gos policia a peu de carrer, que acompanyarà als agents de la policia local per poder 
lluitar de forma més efectiva contra els delictes on intervinguin armes, drogues o substàncies estupefaents, o bé per agilitzar 
la cerca de persones desaparegudes.
La singularitat dels cinc pobles de Les Franqueses del Vallès fa imprescindible que els recursos en matèria de seguretat 
es dissenyin amb l'objectiu de garantir la prevenció de delictes i alhora sigui efectiva, eficient i pròxima, per tal de donar 
garantia de seguretat a tothom i evitar el malestar que hi ha al municipi.
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Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

Corría el año 1778 cuando en Francia se produjo una crisis. Faltaba harina para fabricar pan, – hasta el punto de que se le 
destinaba la mitad del salario-, y el pueblo se congregó ante el Palacio reclamando soluciones. Fue entonces cuando, 
presuntamente, María Antonieta al saber que no tenían pan para comer, dijo la famosa frase: “¡Pues que coman pasteles!”.
Este año 2022 está siendo especialmente duro para las familias y los comercios de les Franqueses. La gente ve como cada día 
es mucho más caro llenar la cesta de la compra, muchas familias ya solo compran lo básico. Solo hay que darse una vuelta por 
el pueblo para ver como están cerrando los comercios por no poder hacer frente a las facturas de la luz. Y, desgraciadamente, 
esto parece que no vaya a acabar pronto. Muchos vecinos ya están al límite y miran con preocupación el futuro.
Paralela a esta realidad hay otra en los despachos de los que gobiernan el Ayuntamiento; un mundo casi virtual, abismalmente 
alejado de la realidad del pueblo. Más pendientes de las próximas elecciones que de las preocupaciones reales de la calle. 
Activando a todo trapo la maquinaria del gasto y de las construcciones faraónicas en vistas a ganar la alcaldía en mayo. Y para 
seguir pagando la fiesta, es más que seguro, que lejos de aliviar la carga fiscal de familias y comercios, sigan subiendo los 
impuestos municipales.

Les altres violències
El 25 de novembre va ser instituït Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones per les Nacions Unides 
(1999) en homenatge a les germanes Mirabal, assassinades l’any 1960 a la República Dominicana pel dictador Trujillo, per ser 
opositores al règim. Malgrat que aquells fets violents eren de naturalesa política, governs i institucions cada any programen 
activitats centrades quasi exclusivament en la violència en l’àmbit de la parella, amb campanyes de sensibilització que, si bé 
són necessàries, fan oblidar les altres violències, les que s’exerceixen en l’àmbit públic i dins de les mateixes institucions: 
als centres sanitaris (violència obstètrica, diagnòstics i tractaments basats en la fisiologia masculina...) o en les actuacions 
de la policia (diferents segons el gènere, com ho testimonien les dones que n’han estat víctimes) per no parlar de la violència 
institucional a les guerres o a les fronteres. I també a les empreses i als centres de treball, on si bé potser no es pot parlar 
de violència pròpiament, sí que sovint s’estableixen unes condicions laborals, sobretot en sectors feminitzats, que fan més 
insegura la vida de les dones. La violència contra les dones és estructural i cal estar atents a totes les circumstàncies que poden 
afavorir-la o ocultar-la. Calen protocols policials específics i mecanismes de control, cal una medicina que tingui en compte les 
especificitats de la fisiologia de les dones i que respecti la seva voluntat, i cal també que les administracions públiques vetllin 
perquè les condicions dels contractes amb empreses dignifiquin les feines feminitzades i evitin condicions laborals que generin 
riscos i inseguretat a les treballadores.

Grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista [SAL-
CUP-AMUNT]

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. 

Dolors Amaro
Regidora no adscrita

El novembre del 2020 l’ajuntament de Les Franqueses va retirar el sistema de control amb càmeres que hi havia a la cruïlla 
de la carretera de Ribes i la de Cànoves, l’anomenat “foto-vermell”, començant així  a donar compliment a l’anunci que havia 
fet un any enrere de retirar-ho a tot el municipi de manera progressiva, durant aquest mandat i buscar alternatives per 
reduir les infraccions de trànsit.
Per aquesta raó i a la vista de que “el mandat” s’acabarà el maig vinent, quan tindrem unes noves eleccions municipals, li 
vaig preguntar per això de la retirada dels semàfors al Sr. Marín, regidor del PSC i la resposta que vaig rebre em va deixar 
perplexa, doncs em deia que si el foto-vermell no s’havia acabat de retirar era perquè l’ajuntament havia dit que això es 
faria de manera “progressiva”. Jo em pregunto què entenen a l’ajuntament  per “progressiva”, doncs desprès de dos anys 
de retirar el primer semàfor i a pocs mesos de finalitzar la legislatura a mi em sembla que ja s’ha “progressat” prou per a 
acabar de treure aquest sistema que tants dubtes presenta sobre la seva legalitat, com s’ha vist en els jutjats del contenciós. 
Potser és que volen tornar a posar la retirada del foto- vermell en el pròxim programa electoral, però aquesta és una 
promesa que ja la van fer i que per tant l’han de complir abans de que s’acabi la legislatura. Li demano, doncs, al Sr. Marín, i 
amb ell a tot el govern de Les Franqueses, una “mica de rigor” i que no facin més demagògia amb aquest assumpte. Tracti’ns 
com a adults, si us plau, i digui’ns... el foto-vermell “pa cuando”?




