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[ telèfons d’interès ]

butlletí municipal de 
les franqueses

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

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

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

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

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

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

Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa 
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
comunicacio@lesfranqueses.cat 
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04-20
ACTUALITAT 

El Consell del Poble de Corró d'Amunt 
celebra el 25è aniversari

Prop de 6 milions d'euros d'inversions 
gràcies al Sector N

Neix l'associació TEA VAllès Oriental

Les Franqueses municipi amic de la 
lactància materna

En marxa un Servei d'Atenció Integral a 
les persones LGBTI

CFA Bellavista, 20 anys acompanyant en 
la formació de persones adultes

AGENDA

22-25

Tota la programació d'octubre

A les Franqueses avancem, 
avancem i millorem el servei 
a les persones. El Servei 
d’Atenció Integral Local per a 

les Persones LGBTI que hem posat en 
marxa aquest mes de setembre n’és 
un exemple més. Perquè volem una 
societat lliure per viure com senti. 
Perquè volem una societat sense 
discriminació, sense violència.

El SAI ha sorgit d’un acord amb 
la direcció general de Polítiques 
Públiques LGBTI. A les Franqueses 
fa temps que treballem en aquesta 
línia, però vull agrair i destacar la 
sinergia que es genera entre les 

administracions per poder enfortir projectes com aquest. Ho he dit moltes vegades 
i ho torno a repetir. Les administracions tenim l’obligació de generar polítiques 
públiques que millorin la qualitat de vida de tots i totes. No podem permetre cap 
tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o d’identitat o d’expressió de 
gènere. No ho podem permetre, ni aquí ni enlloc.

Per això, aquest nou servei esdevindrà una eina clau tant com a punt de suport al 
col·lectiu LGBTI com per continuar treballant per a què els veïns i veïnes del municipi 
prenguin consciència de la importància de sentir i estimar com es vulgui. Totes les 
formes són valides.

Ho deia al principi d’aquest article, a les Franqueses avancem. I sobretot ho fem 
amb l’atenció cap a les persones, cap a la ciutadania. I considerem que la millor 
manera de fer-ho és la comunicació, els ponts que es generen entre els veïns i les 
veïnes i l’administració. Aquest mes d’octubre celebrarem el 25è aniversari del 
Consell del Poble de Corró d’Amunt i ho farem parlant de participació. I és que si 
hi ha mecanismes eficients per generar aquesta comunicació a què em refereixo, 
aquests són les eines de participació. 

Ja fa temps que hem creat una regidoria pròpia dedicada a projectes participatius 
i hem anat posant en marxa diversos espais de diàleg oberts a la ciutadania. 
Durant la temporada anterior vam engegar les audiències públiques, on jo mateix 
he participat en trobades amb persones convocades de manera aleatòria a tots 
els pobles del nostre municipi. La valoració d’aquesta primera temporada ha estat 
molt satisfactòria i en breu continuarem. A més, actualment estem fent un estudi 
sobre els òrgans de participació que ens permetrà detectar possibles mancances 
i/o establir nous ponts de comunicació.

Per tant, continuem, continuem avançant perquè sense la comunicació, el contacte, 
la proximitat no podem establir la xarxa que necessitem per traçar un municipi 
on tothom s’hi senti a gust. Jo no entenc la política d’una altra manera i seguiré 
treballant en aquesta direcció. No en tingueu cap dubte! Perquè el meu despatx és 
al carrer, al costat dels veïns i les veïnes de les Franqueses. 

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

GRUPS 
POLÍTICS

26-27

LES 
FRANQUESES
EN IMATGES

14-17

Reviu les festes majors de les 
Franqueses

ESPECTACLES
21

Consulta els espectacles del mes 
d'octubre
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[ actualitat ]

El Consell del Poble de Corró d’Amunt 
celebra el 25è aniversari
L’acte de commemoració es farà el 8 d’octubre, a les 11 hores, amb 
un col·loqui i una cantada

La singularitat de les Franqueses del Vallès, un municipi 
format per cinc pobles, ha generat que al llarg dels anys 
hagin sorgit diversos òrgans i espais de trobada per 
debatre sobre els diferents territoris. Els Consell del 

Poble de Llerona i de Corró d’Amunt en són dos exemples que 
ja han complert 25 anys. A Llerona ja van commemorar aquest 
aniversari fa uns mesos i ara ho farà Corró d’Amunt amb una 
jornada el 8 d’octubre, a les 11 hores, a les Antigues Escoles. 
L’acte començarà amb el col·loqui «25 anys de Consell del 
Poble, una eina de participació», a càrrec de Quim Brugué, 
catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona; i tot 
seguit hi haurà l’actuació dels Cantaires de Corró d’Amunt. 
Aquest mateix dia s’inaugurarà una exposició que farà repàs a 
les principals actuacions que s’han portat a terme a iniciativa 
del Consell del Poble. 

Els Consells del Poble a les Franqueses neixen amb la voluntat 
d’oferir un òrgan consultiu de participació als veïns i les veïnes 
de Llerona i de Corró d’Amunt. Les seves convocatòries són 
periòdiques (mensual de Llerona i bimestral a Corró d’Amunt) 
i serveixen per debatre sobre temes importants d’aquell 
territori i, alhora, permeten que la ciutadania faci propostes 
per fer arribar a l’Ajuntament de les Franqueses i valorar la 
seva viabilitat. És en aquest sentit que els Consells del Poble 
esdevenen un òrgan de participació important que promou 
el debat de proximitat i, a més, implica a la ciutadania en la 
presa de decisions. 

Generar mecanismes de participació és una prioritat per 
l’Ajuntament de les Franqueses, que en els últims anys ha 
fet créixer els projectes destinats a aquesta finalitat. Les 
audiències públiques que es celebren amb grups de població 
i amb la presència de l’alcalde, Francesc Colomé, en són 
un altre exemple. Amb la intenció de seguir oferint una eina 

d’implicació en la política local a la ciutadania, en aquests 
moments s’està portant a terme un estudi sobre els òrgans 
de participació que hi ha en marxa actualment. D’aquesta 
manera es podrà avaluar si cal modificar els existents i/o 
crear-ne de nous. 

La commemoració del 25è aniversari inclou una exposició amb algunes de les actuacions treballades conjuntament amb el Consell del Poble de Corró d'Amunt
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Prop de 6 milions d'euros d'inversions 
gràcies al Sector N
La Generalitat dona el vist-i-plau a dedicar a nous equipaments la 
venda de parcel·les d'aquest poligon industrial

La Generalitat de Catalunya ha autoritzat l'alienació 
de 7 parcel·les del sector N, terrenys industrials que 
ressegueixen la carretera de Granollers a Cardedeu 
fins a la Sandoz, per invertir en nous equipaments, o 

sigui, que l'Ajuntament utilitzi els 5.541.201 euros de la seva 
venda per construir o acondicionar nous edificis i espais d'ús 
públic. El vist-i-plau de la Direcció General d'Administració 
Local ha estat necessari ja que, segons el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquest és 
l'òrgan habilitat per autoritzar als ajuntaments la gestió per 
vendes de patrimoni superiors a 100.000 euros. La llei també 
preveu que aquest tipus d'ingressos no es puguin destinar 
a despeses corrents, sinó a inversions. A més a més, tot i 

l'autorització de la Generalitat, en suposar més d'un 20% 
dels recursos ordinaris de l'Ajuntament, la decisió definitiva 
sobre l'ús d'aquests ingressos s'haurà de prendre, en un 
futur, per majoria absoluta en el ple municipal.

Les inversions proposades pels prop de 6 milions d'euros 
són la creació d'un pas segur de Bellavista al Ramassar, la 
contrucció d'un pavelló esportiu al Sector R, la construcció 
de la nova comissaria de la Policia Local i de les noves 
dependències municipals també al Sector R, la millora 
de l'accessibilitat a l'estació de les Franqueses amb la 
instal·lació d'un pas soterrat i l'adequació d'una nau per a 
usos esportius.

Pas segur de Bellavista al Ramassar

Una de les inversions previstes és la creació d'un pas 
de vianants segur entre Bellavista i el polígon industrial 
del Ramassar. L'actuació unirà el carrer de Valldoriolf, 
via on se situen l'Escola Colors, un supermercat i una 
instal·lació hotelera, amb la zona comercial del polígon. 
El pas travessarà (d'est a oest) el carrer de la Marina, la 
carretera de Granollers a Cardedeu i el carrer Barcelonès. 
Per fer-ho, s'estudiarà l'adaptació dels vorals, la possibilitat 
d'instal·lar alguna fase semafòrica i l'eliminació de barreres 
arquitectòniques. L'objectiu és donar accessibilitat als 
vianants al polígon de manera segura i adaptada a les 
necessitats de mobilitat.

Pavelló esportiu i nova comissaria al Sector R

La construcció d'un nou pavelló poliesportiu al Sector R és un 
altre dels projectes que es preveu executar gràcies a la venda 
de parcel·les del Sector N. Aquest equipament se situarà en 
les terrenys denominats Sector R "Can Garriga". Està previst 
que tingui una superfície total d'uns 4.000 m2 i comptarà amb 
una pista poliesportiva (PAV 3), una zona de graderia per a 
300 persones, espais comuns, vestidors, magatzems, sales 
polivalents, infermeria i una zona d'aparcament àmplia soterrada.

En el Sector R també hi ha prevista la construcció d'un edifici 
de serveis municipals amb una superfície de 3.100 m2

En aquest nou espai, a més a més de serveis diversos, 
també se situarà la nova comissaria de la Policia Local. Les 
dependències policials comptaran amb una superfície total 
d'uns 1.700 m2 amb una zona d'atenció al públic, una àrea 
de control, espais per als comandaments policials, una àrea 
tècnica, la zona per al personal amb vestidors i gimnàs, una 
àrea de custòdia amb 2 calabossos i un espai per als serveis 
d'ambulàncies. També comptarà amb un garatge en la planta 
de soterrani amb espai per al parc mòbil de la policia i els 
vehicles sanitaris i un altre espai per als vehicles retinguts. 

Millora de l'accessibilitat a l'estació de Rodalies de la línia R3

Les actuacions que Adif està realitzant a l'estació de l'R3 
permetran la creació d’un pas soterrat que connectarà 
l’actual zona d’estacionament de la carretera de Ribes amb 
el carrer d’Anna Maria Mogas i les naus de les antigues 
casernes. Adif inclou dins les obres de remodelació de 
l'estació i de les andanes la creació del calaix sota les vies i, 
posteriorment, l’Ajuntament en crearà els accessos a banda 
i banda del traçat ferroviari i hi adequarà els elements de 
seguretat i la il·luminació. L'adequació del calaix previst per 
Adif com a pas soterrat són una altra de les inversions que 
es finançaran amb la venda de les parcel·les del Sector N.

Adequació d'una nau per a usos esportius

La darrera inversió prevista és l'adequació d'una de les naus 
de les casernes en un espai per a usos esportius. Es tracta 
de l'única edificació d'aquest antic complex militar que 
encara està en desús. Un cop finalitzada la intervenció, la 
nova instal·lació ha de donar servei a entitats esportives de 
disciplines que es poden practicar en espais interiors.

      

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Yolanda Moral i Gemma Pérez són les dues veïnes de les 
Franqueses impulsores de l'associació TEA Vallès, una 
entitat que neix per donar suport a persones amb algun 
Transtorn d'Espectres Autista i a les seves famílies. Amb 

la voluntat d'explicar el seu projecte i de sumar més famílies a la 
iniciativa, aquest mes de setembre s'ha fet una presentació a les 
Franqueses que ha aplegat més de 100 persones. 

Durant la presentació, les dues impulsores han estat 
acompanyades per la directora de la Federació Catalana 
d'Autisme, Consol Ibáñez, i per la presidenta del Centre de 
Recursos d'Espectre Autista de la Catalunya Central, Rosa 
Serrano. Les dues han destacat la importància de la creació de 
l'associació i de la proactivitat de les famílies per sumar esforços 
i guanyar múscul de cara a reclamar recursos per atendre a 
les persones amb aquest tipus de transtorn. Marina Ginestí, 
regidora de Sanitat i Salut Pública, també ha estat present a l'acte 
i durant la presentació ha volgut destacar la transversalitat del 
projecte i el fet que una iniciativa amb vocació comarcal neixi a les 
Franqueses. Ginestí també ha dit que "és tot un èxit del Pla Local 
de Salut i del municipi, perquè són iniciatives com aquesta les que 
donen sentit a la feina que fem a l'Ajuntament, a la de les àrees i 
als seus equips tècnics i a la feina política". El Pla Local de Salut 
de les Franqueses ha promocionat la participació transversal amb 
la ciutadania i els professionals. La salut mental i la necessitat 
de recursos han estat recorrents durant les trobades del pla. El 
suport a aquesta associació és una de les primeres respostes a la 

Neix l'associació TEA Vallès Oriental
Es tracta d'una iniciativa ciutadana que compta amb el suport del 
Pla Local de Salut de les Franqueses

urgència d'ampliar serveis en aquest sentit. 

Els objectius de TEA Vallès Oriental de defensar la dignitat i els 
drets de les persones amb TEA per tal d'aconseguir la plena 
inclusió social, educativa i laboral. Vol sensibilitzar, conscienciar 
i difondre informació general i específica. També pretén donar 
suport i orientació a les famílies per millorar la qualitat de vida 
i aconseguir que les famílies puguin fer l'acompanyament i 
viure el transtorn amb plena normalitat. Finalment, té com a 
objectiu atendre la pluraritat de les persones afectades per 
poder acompanyar-les durant el seu cicle vital. Les fundadores 
de la nova entitat són conscients que per iniciar aquest camí 
calia una infrastrutura mínima, a més a més, col·laborar amb 
els equipaments sanitaris i també obtenir recursos econòmics 
i professionals per atendre de manera multidisciplinar a les 
persones amb aquest trastorn. TEA Vallès Oriental ha posat a 
disposició de la ciutadania un correu electrònic per a qui necessiti 
més informació i també per a que les persones que ho vulguin se 
sumin a l'associació teavallesoriental@gmail.com

"No necessitem ànims, necessitem que existeixin recursos"
Qui son (Yolanda i Gemma) i com han arribat fins aquí?
Sóm dos mares que ens vam conèixer formant-nos, i després 
ens vam retrobar sent partíceps d'una taula de Salut Mental del 
Vallès Oriental.
Quin és l'objectiu de TEA Vallès Oriental?
Donar VISIBILITAT a l'autisme i que els nostres familiars puguin 
participar més activament en les realitats del teixit dels nostres 
municipis, crear SERVEIS I RECURSOS de qualitat, com exigir 
que els estaments públics no s'oblidin de nosaltres i SUPORT 
entre famílies en aquest camí vital.
Quin és el dia a dia de les famílies amb alguna persona amb 
TEA al càrrec? 
Doncs hi ha moltes realitats, tant com és d'ampli l'espectre. 
També depèn del recursos que les famílies disposem, 
desgraciadament pels nostres familiars, però és un camí on 
has de lluitar sempre perquè al teu familiar no li vulnerin els 
seus drets.
Què li demanarien a les administracions?
Sobretot més recursos, estem cansats que entre nosaltres 

davant de situacions molt i molt difícils les persones ens 
donin ànims, nosaltres no necessitem ànims, necessitem que 
existeixin recursos pels nostres familiars i les seves realitats. 
Els nostres familiars seran adults en un futur, i hem de garantir 
el seu benestar per tal que siguin el més independents possible.

Què explicarien a una persona que no té coneixements sobre 
aquest trastorn i sobre com és la vida amb algú que el té?
Que s'ha de respectar la diversitat i la diferència, que abans de 
jutjar millor preguntar, que el respecte és el camí a una societat 
millor, on hi ha espai per tothom. És important que els nostres 
fills es sentin entesos, però les famílies també volem que els 
altres estiguin còmodes amb els nostres familiars, i això és crea 
amb la convivència i la normalitat 

Imaginin que l'associació ja té 10 anys, què us agradaria poder 
explicar en aquell moment? 
En agradaria que parlessin les moltíssimes famílies i persones, 
a les quals hem ajudat a transitar aquest camí, que siguin els 
altres els que parlin de nosaltres, que això és el millor propòsit.





8

[ actualitat ]

Es clou la Setmana Cultural de la Gent 
Gran de Bellavista
Activitats i exhibicions de tot tipus han omplert els primers dies de 
setembre

La Setmana Cultural de la Gent Gran de Bellavista ha tancat l'edició 2022, una edició molt esperada després de 2 anys 
d'aturada per la pandèmia, amb un ple absolut en la majoria d'activitats. Durant 7 dies, del 5 a l'11 de setembre, activitats 
com els campionats de dòmino, petanca o parxís o el concurs de truites de patates, s'han combinat amb exhibicions 
d'activitats que els i les usuaris/es del Casal de la Gent Gran de Bellavista realitzant durant el curs com treballs manuals, 

sardanes, sevillanes, balls en línia o taitxí. Tampoc no han faltat les actuacions de teatre, dansa i música en directe i el dinar 
popular o el dinar de socis/es. La setmana ha comptat amb la participació i la col·laboració d'altres entitats i associacions de 
Bellavista.
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El projecte s'ha presentat aquest mes de març

"Cada vegada és més habitual que ens 
apel·lin a la raó a través de l'emoció"
El periodista Toni Aira protagonitza la conferència de l'11 de Setembre 
que finalitza amb l'ofrena floral al monument del pg. Tagamanent

Els actes de la Diada de l'11 de Setembre a les 
Franqueses han començat enguany a la sala de plens 
de l'Ajuntament amb la conferència del periodista Toni 
Aira. Aira ha iniciat la xerrada interpel·lant el públic 

assistent sobre els sentiments que els genera un dia com 
aquest. La pregunta i les respostes a mà alçada del públic 
assistent han donat peu al periodista a parlar d'emocions, 
sobretot de sentiments, i de com el discurs emocional 
impregna cada vegada més els missatges que rebem cada dia. 
Aira ha recordat l'afirmació de l'escriptor Milan Kundera en la 
què diu que "cada vegada és més habitual que ens apel·lin a la 
raó a través de l'emoció". "Podem construir, ser constructius, 
amb una Diada com la d'avui si sabem ser positius" ha dit el 
periodista, ja que "la reivindicació independentista ha viscut 
del discurs emocional i les diades més multitudinàries han 
vingut donades de les emocions més positives".

Toni Aira ha estat acompanyat durant la xerrada per la 
regidora de Cultura, Marina Ginestí, que ha obert l'acte 
parlant de la recuperació de la sala de plens pels actes 
de l'11 de Setembre després de dos anys de pandèmia i, 
per l'alcalde, Francesc Colomé, que ha finalitzat la seva 
intervenció demanant unitat, ja que "sense unitat estratègica 
i política tindrem molt difícil aconseguir els nostres 
objectius" ha dit.

El monument a l'11 de Setembre del passeig Tagamanent ha 
estat l'espai de l'ofrena floral de la Diada. L'acte l'han obert el 
Cor Camins i la coral Xeremella que han donat pas a l'ofrena 
de les entitats que enguany han estat:

Agrupació Defensa Forestal Montseny Congost
Agrupació Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Assemblea Nacional Catalana
Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
Associació les Franqueses Imagina
Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de LF 
Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
Associació Gente del Barrio de Bellavista
Associació de Veïns i Veïnes de Bellavista
Associació de Veïns i Veïnes de Sant Mamet de Corró d’Amunt
Centre de Modelisme de les Franqueses
Associació Esportiva Handbol les Franqueses
Club Patinatge Artístic
Comissió de Festa Major de Bellavista
Consell Local per la República de les Franqueses
Cor Camins
Coral Xeremella
Fundació Privada de les Franqueses per a la Gent Gran
Sardanistes Franquesins
Grup Toc Toc Teatre
Jovent Nacionalista de Catalunya
Joventut Socialista de Catalunya de les Franqueses
Les Franqueses en Comú
Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya

En acabar, ha estat el moment de l'ofrena institucional, amb 
l'alcalde, Francesc Colomé, acompanyat de Toni Aira i de la 
resta de grups polítics municipals participants en l'acte: 
Junts per les Franqueses-Junts, Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal i SAL-Candidatura d'Unitat Popular-
Alternativa Municipalista. La regidora no adscrita, Dolors 
Amaro, ha fet l'ofrena en nom de les Franqueses en Comú.

Tot seguit s'han cantat els Segadors i el Cor Camins i la coral 
Xeremella ha interpretat l'Himne al Poble de les Franqueses 
acompanyats de la Cobla Genisenca. L'acte ha acabat amb la 
ballada de sardanes dels Sardanistes Franquesins.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Les Franqueses municipi amic de la 
lactància materna
Una exposició i una alletada popular marcaran l'inici i la cloenda de 
la commemoració de la Setmana Europea de la Lactància Materna

Són molts el beneficis demostrats de la lactància materna, 
que proporciona de manera natural un aliment adaptat a 
les necessitats de cada nadó, i influeix de manera positiva 
en l’àmbit biològic i emocional del nounat i de la mare. En 

aquest sentit, l'Ajuntament de les Franqueses i l'Associació Espai 
Nadó – Espai Infant. Grup de Lactància i Criança Respectuosa 
(ENEI) han impulsat accions per promoure aquesta pràctica.

Coincidint amb la Setmana Europea de la Lactància Materna, 
la setmana del 10 al 16 d'octubre, i amb l'objectiu de reivindicar 
la lactància materna a l'espai públic, s’inaugurarà l’exposició 
fotogràfica, amb imatges d'Esther Berruezo Sáez, “El teu espai 
també és el meu espai” en 7 equipaments municipals amb l’objectiu 
de sensibilitzar, de reivindicar i de trencar el silenci que envolta la 
lactància materna, així com de protegir-la, promovent, recolzant 
i visibilitzant un acte tan natural com és alletar. El dilluns 10 
d'octubre, a les 18 h, es farà l'acte de presentació de l'exposició a 
la plaça de l'Ajuntament, la qual es podrà visitar fins al 31 d’octubre. 
La commemoració finalitzarà amb una alletada popular a la plaça 
de l'Espolsada, el diumenge 16 d'octubre, a les 12 h, on tothom qui 
vulgui participar serà benvingut/da.

A banda, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), 
juntament amb Les Magranes, organitzen un taller que duu per títol 
"Maternitats i sexualitats", el proper 7 d'octubre, a les 10 h, al Centre 

L’Ajuntament de les Franqueses en col·laboració amb 
l’Associació Espai Nadó – Espai Infant. Grup de Lactància i 
Criança Respectuosa (ENEI),  també ha organitzat diversos 

actes de commemoració del Dia Mundial del Dol Perinatal i 
Gestacional. El 14 d'octubre, a les 17.30 h, al Casal Cultural 
de Corró d'Avall, es portarà a terme la taula rodona "Realitats 
del dol perinatal", a càrrec de Sònia Maldonado, activista pel 
dol perinatal i gestacional i membre de la junta directiva de la 
FEDUP (Federació Espanyola de Dol Perinatal). La taula rodona 
comptarà amb ponents com Montse Robles, presidenta de 
la FEDUP i infermera de quiròfan d'obsetricia; Anna Escudé, 
doula, assessora de maternitat i dol, i creadora de Maternidad 
Arcoiris; Ginesta Urbano, presidenta d'AContraCor, associació 
especialitzada en interrupcions de l'embaràs i, Enrique 
Rodríguez, pare en dol i membre d'Anhel Vallès.

L'endemà, coincidint amb el Dia Mundial del Dol Perinatal i 
Gestacional, el dissabte 15 d'octubre, a les 17.30 h, a la terrassa de 
l'Espai Can Prat, es farà un acte commemoratiu amb la narració 

Una taula rodona per commemorar el Dia Mundial del Dol Perinatal i Gestacional
del conte "El meu germà el tinc al cor", a càrrec  de l’educadora 
social i terapeuta familiar, Duna Vilà, per explicar el dol perinatal 
als infants. Les seves autores Maria Sàbat, psicòloga perinatal, 
Georgina Artigas, il·lustradora i dissenyadora gràfica, i Roser 
Reyner, periodista especialitzada en els àmbits sanitari i social 
fan un homenatge a totes les dones i famílies que han perdut als 
seus fills/es. La història serveix per acompanyar als més petits 
de la família davant d'una mort perinatal a través de la història 
de l'Elefanteta. A banda, es farà una lectura de manifest i una 
enlairada de globus amb música a càrrec de l’Escola Municipal 
de Música Claudi Arimany.

Des de l'Ajuntament es vol fer un reconeixement públic del dol 
perinatal, gestacional i neonatal, donar suport a les famílies que 
han patit una pèrdua gestacional i visibilitzar un dol silenciat i 
poc reconegut socialment. Actualment, el consistori treballa 
en l’ampliació del cementiri de Corró d’Avall que contempla un 
espai de suport per a aquelles famílies que han patit una pèrdua 
d’aquest tipus.

Cultural de Bellavista. L'activitat, emmarcada dins la Setmana 
Europea de la Lactància Materna, tractarà sobre el que suposa la 
maternitat en la sexualitat de la dona, ja que esdevenen canvis físics, 
emocionals, psicològics i hormonals que deixen una empremta que 
modifica amb escreix l'autopercepció i vivència del plaer. 

El mes de maig de l'any passat, el ple municipal va aprovar una 
moció, presentada pel grup municipal dels Socialistes de Catalunya 
- Candidatura de Progrés de suport a la lactància materna. 
Entre els acords hi ha el compromís de promoure campanyes de 
sensibilització, difusió i promoció dels beneficis de la lactància 
materna i de declarar les Franqueses municipi amic de la lactància 
materna.
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Les Franqueses posa en marxa un Servei 
d’Atenció Integral per a les persones LGBTI
Es tracta d’un punt d’assessorament i informació a aquesta col·lectiu 
des d’on també es faran accions de conscienciació 

La regidora de Feminisme i Igualtat de l’Ajuntament de les 
Franqueses, Marta Reche, i el director general de Polítiques 
Públiques LGBTI+ de la Generalitat de Catalunya, Xavier 
Florensa, han signat un acord aquest mes de setembre per posar 

en marxa un Servei d’Atenció Integral per a les persones LGBTI (SAI) al 
municipi. Es tracta del punt número 112 que el govern català desplega 
conjuntament amb una administració local per tal de descentralitzar 
aquesta atenció de les grans ciutats. 

       El director general del Polítiques Públiques, Xavier Florensa, ha explicat 
que la implementació d’aquest servei es porta a terme amb dues 
funcions molt concretes: oferir un servei d’atenció i assessorament; i 
donar un impuls a les polítiques públiques LGBTI en l’àmbit local. És 
en aquest sentit que Florensa ha anunciat més inversió per part de la 
Generalitat per dotar de recursos humans i econòmics els diversos 
SAI dedicats al col·lectiu LGBTI. «Si no enfortim aquests serveis és 
impossible que les polítiques arribin a la ciutadania», ha dit.

El director general de Polítiques Públiques LGBTI, Xavier Florensa, i la 
regidora de Feminisme i Igualtat, Marta Reche, signant l'acord

Després de l’obertura del SIAD, el servei d’informació i atenció 
a les dones, i la posada en marxa de l’assessorament jurídic per a 
dones i persones LGBTI conjuntament amb el Col·legi d’Advocats 
de Granollers, les Franqueses ara disposa d’un SAI. «Un servei 
que ha de servir per prevenir, sensibilitzar i fer efectius els drets 
d’aquest col·lectiu. Un servei que també ha d'esdevenir de referència 
municipal en l'atenció, informació, prevenció, acompanyament 
i intervenció davant actes o situacions d’homofòbia, lesbofòbia, 
transfòbia, intersexofòbia i bifòbia. Promoure la igualtat en totes les 
seves manifestacions, ha estat un dels compromisos pels quals hem 

vetllat des de l’Ajuntament de les Franqueses en els darrers anys», ha 
explicat la regidora de Feminisme i Igualtat, Marta Reche. 

       El SAI té com a objectiu oferir acompanyament al col·lectiu LGBTI, 
però també es coordinarà amb altres administracions per tal de 
treballar accions per afavorir polítiques públiques en aquest sentit 
i impulsarà estratègies de sensibilització dirigides a veïns i veïnes 
del municipi. «A partir d’ara les Franqueses serà encara més 
activa en la lluita contra la LGBTIfòbia i sobretot en la lluita per tal 
que tothom pugui ser, sentir i estimar com vulgui», ha afegit Reche. 

Com funciona el SAI? El SAI està situat a les mateixes 
dependències on es troba al SIAD, a l’edifici de l’Espai Can 
Prat (Carrer Verge de Montserrat, núm. 21), a Corró d’Avall. 
L’horari d’atenció és de dilluns a dijous, de 9.30 a 13.30 hores. 
També es pot contactar mitjançant correu electrònic a sai@
lesfranqueses.cat.

Concurs de microrelats contra la violència masclista Stop Violència

L'Ajuntament i l'Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social 
organitzen la 2a edició del concurs de microrelats Stop 
Violència, en el marc de la commemoració del 25N, Dia 

Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

Un any més, les Franqueses fa palès que els drets de les dones 
són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la 
irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una manca de 
reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones. Com 
a novetat, aquesta edició és oberta a totes aquelles persones 
majors de 14 anys i està destinada a fomentar la creació literària, 
la lectura i la cultura feminista. El tema principal dels microrelats 

és la violència masclista. Els microrelats han de tenir una extensió 
màxima de 1200 caràcters, 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 per garantir 
la neutralitat al correu electrònic associació.mirall@gmail.com, 
entre el 10 d’octubre i el 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.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

CFA Bellavista, 20 anys acompanyant en la 
formació de persones adultes
El centre manté obertes les inscripcions per al curs 2022-2023

El Centre de Formació de Persones Adultes Bellavista 
(CFA), està situat al número 37 del carrer Rosselló. Des 
d'allà es dona resposta a les necessitats educatives de 
les persones que per raons diverses no van poder en el 

seu moment acabar l'educació obligatòria o tenen necessitat 
d'ampliar o d'actualitzar coneixements en idiomes i/o tecnològics. 
El centre ofereix cursos de català, de castellà i d'anglès en 
diversos nivells; de competències tecnològiques i preparació per 
cursar l'ESO o accedir a un Cicle de Grau Superior. 

Diverses activitats realitzades des del CFA Bellavista: sortida al supercomputador de Barcelona, treballant el Dia de la Dona i conferència "Lletres a les aules"

La història d'aquest servei es remunta a l'any 2002 quan comença 
la seva activitat, primer ubicat al carrer Barcelona. L'any 2003 es 
trasllada a la seva ubicació actual, a la planta baixa de l'edifici que 
durant molts anys va ser l'escola d'educació primària Bellavista. 
En aquell moment, el CFA comptava amb 2 docents. Ara, ja en té 
4. Tot i que aquest servei porta en funcionament 20 anys, no va 
ser fins fa 12 que va ser reconegut oficialment com a centre de 
formació de persones adultes, entrant a formar part del catàleg 
de centres reconeguts per la Generalitat de Catalunya. 

D'on li ve la vocació per l'educació? 
Vaig estudiar a la Universitat de Barcelona Ciències 
Químiques i durant els meus estudis vaig donar classes. 

Més tard vaig tenir el meu primer contacte amb el món de 
l’educació en un centre de formació de persones adultes de 
Barcelona, on estudiava la meva mare. Aquest fet em va obrir 
un nou camí professional cap a l’educació i en conservo un 
molt bon record.

Com és treballar en la formació de persones adultes? Quins 
aspectes destacaria i per què li agrada? 
Obrir cada matí el centre educatiu i atendre les necessitats 
de les persones que volen formar-se, orientar-les cap a 
un itinerari formatiu personalitzat. Després sentir que han 
millorat la seva situació personal, que han fet noves amistats i 
que tenen ganes de tornar-hi. I, d’altra banda, entrar cada dia 
a l’aula, transmetre nous coneixements, desvetllar cert interès 
per noves matèries, es converteix en un repte diari.

L'oferta de formació per a persones adultes és suficient? 
Què hi troba a faltar? Si és que hi falta res…
L’oferta formativa actual està ajustada a la plantilla del centre. 
Amb un equip de quatre docents i una persona d’administració 
a mitja jornada vam atendre el curs passat més de 270 
estudiants dels diferents ensenyaments. Podríem ampliar 
l’oferta formativa i franja horària si ens augmentessin els 
recursos humans. Tot i això, tenim una àmplia oferta a la ciutat 

que es podria ampliar fent més cursos de COMPETIC i de 
llengües.

Com convenceria una persona adulta per a què tornés a 
estudiar? 
Els centres de formació de persones adultes han canviat molt, 
la tipologia d’alumnat és molt diversa i, per tant, jo li diria que 
provés una classe. Li diria: fes-ho! A més a més, la conduiria 
cap a la reflexió, com per exemple: Quines necessitats 
de millora personal tens? I professionals? Quins nous 
coneixements vols adquirir? Quina és la teva disponibilitat 
horària? Jo tinc una preocupació i és que en un món cada 
vegada més digital, hi ha un nombre elevat de persones amb 
un nivell molt baix de competència digital.

Què fan de diferent al CFA respecte a altres centres? Què en 
destacaria?
Els centres de formació d’adults de Catalunya oferim 
ensenyaments reglats segons ens determinen els currículums 
del Departament d’Educació i fem certificacions oficials en 
acabar el curs i superar les proves. Al CFA Bellavista, a més 
a més, fem una orientació i acompanyament personalitzat 
des del primer dia i flexibilitzem els cursos en funció de 
les necessitats individuals, per això hem obert cursos 
semipresencials en alguns dels nostres ensenyaments. La 
semipresencialitat també ens obre a alumnes de la resta de 
la comarca i més enllà.

ENTREVISTA A PILAR MATEO, directora del CFA Bellavista
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Més de 1.800 infants de 2n cicle d'Educació 
Infantil i Primària al curs 2022-2023
L'Ajuntament ha realitzat tasques de manteniment i intervencions 
extraordinàries als centres educatius durant l'estiu

El 5 de setembre, les escoles d'Educació Infantil i 
Primària ha obert les portes al curs 2022-2023. El 
d'enguany, ha estat un inici de curs atípic, ja que, les 
classes han començat una setmana abans del que 

és habitual. Tot i això, s'ha desenvolupat amb la normalitat 
de cada any. Els més petits, els infants que han trepitjat 
per primera vegada l'escola per començar I3 ho han fet 
esglaonadament perquè aquesta setmana se la considera 
d'adaptació a l'escola. Com sempre, el primer dia hi ha hagut 
de tot, rialles i ganes de descobrir i plors davant la novetat. 
En total s'han incorporat a les classes més de 1.800 infants 
d'entre 3 i 12 anys.

L'alumnat d'Educació Secundària (més de 1.000), el de 
Batxillerat (uns 230) i els dels cicles formatius de Grau Mitjà 
i Superior (prop de 100) han iniciat les classes també la 
mateixa setmana. Aquest setembre també han començat les 
classes a les Escoles Bressol Municipals, que sumen gairebé 
200 infants, a l'Escola Municipal de Música, amb més de 200 
alumnes, i al Centre de Formació d'Adults de Bellavista, amb 
uns 200 inscrits/es.

Les Franqueses compta des del curs 1997-1998 amb un 
Servei Municipal de Logopèdia. Aquest servei treballa en 
la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels trastorns 

de la parla i del llenguatge oral de la població infantil de les 
escoles públiques del municipi complementant la feina que 
s'ofereix des del Departament d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya a través del Centre de Recursos Educatius per a 
Deficients Auditius (CREDA). El Servei Municipal de Logopèdia 
dona servei a infants de segon cicle d'Educació Infantil i de 
Primària derivats des de les escoles i assessora als equips 
docents i a les famílies, oferint pautes, fent derivacions i fent 
atenció personalitzada. L'objectiu és, en primer terme, fer una 
tasca preventiva  per tal de desenvoluar l'aprenentatge del 

El Servei Municipal de Logopèdia comença el curs

Les Franqueses compta per a aquest curs 2022-2023 amb 9 
línies d'Educació Infantil i Primària, repartides a les 5 escoles 
del municipi; amb 9 línies d'Educació Secundària, entre els 
dos instituts; amb 5 línies de 1r de Batxillerat i 4 de 2n; 1 línia 
del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d'Activitats 
Físicoesportives en el Medi Natural i, amb 2 línies del Cicle 
Formatiu de Grau Superior d'Ensenyament i animació 
socioesportiva.

Reformes a l'estiu

L'Ajuntament ha aprofitat l'estiu per fer diverses intervencions 
extraordinàries de manteniment als centres educatius 
com feines de guix, pintura i soldadura; neteja de canals i 
embornals; condicionament de diversos espais dels patis; 
neteja del mobiliari i retirada o substitució del material 
obsolet i, millores en les lluminària amb la substitució dels 
llums incandescents per sistemes led per millorar l'eficència 
energètica. Per realitzar aquestes tasques extraordinàries, 
el persona de manteniment habitual s'ha reforçat amb plans 
d'ocupació local.

llenguatge escrit i evitar un possible fracàs escolar.Aquest 
curs, dins el Pla Educatiu d'Entorn, les reunions d'inici de curs 
d'I3 compten amb una breu xerrada del servei per a que les 
famílies acompanyin els infants en el procés d'aprenentatge 
del llenguatge amb pautes i reforç positiu.

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

Festa Major de Corró d'Avall
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Festa Major de Llerona



16

[ actualitat ][ les Franqueses en imatges ]

Festa Major de Corró d'Amunt
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Festa Major de Marata
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[ actualitat ]

L'octubre més esportiu de les Franqueses
El Dark Cross, el Gran Premi Les Franqueses KH7, la Marxa Gravel 
del Vallès Oriental i el Tast de la Mitja són les cites d'aquest mes

Aquest mes d'octubre, les Franqueses del Vallès acollirà 
quatre proves esportives que posaran en peu a tothom 
qui vulgui participar en competicions de renom o 
conèixer activitats esportives noves amb diferents 

graus de dificultat.

Dark Cross

El 29 d'octubre, a les 15 h, la Zona Esportiva Municipal de 
Ciclisme serà l'escenari del Dark Cross, una cursa competitiva 
que consisteix en donar voltes a un circuit amb trams asfaltats, 
camins i terrenys enfangats, així com amb una sèrie d’obstacles 
(naturals o artificials) que obliguen als participants a baixar-se 
de la bicicleta per superar-los. 

Es tracta d'una cursa nocturna que barreja competició i 
diversió, i que compta amb una important representació 
internacional. La Unió Ciclista Les Franqueses, organitzador de 
la competició, ha preparat com a novetat per aquesta edició, un 
circuit tancat de 3,2 km de recorregut amb sortida i arribada en 
asfalt. El circuit acollirà, l'endemà, una altra prova de renom 
com és el Gran Premi Les Franqueses KH7, prova puntuable C2 
Internacional de la UCI. Inscripcions a www.ciclisme.cat

Gran Premi Les Franqueses KH7

Per segon any consecutiu, la prova repeteix escenari, i és 
que les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal de 
Ciclisme són un espai 100% natural que permet unes millors 
condicions per a la pràctica del ciclocròs. Així doncs, el proper 
30 d'octubre, a les 9 h, tindrà lloc una nova edició del Gran 
Premi Les Franqueses KH7, organitzada per la Unió Ciclista 
Les Franqueses, prova puntuable per la Copa d'Espanya de 
Ciclocròs, inscrita al calendari UCI, classe C2.

El ciclocròs és una disciplina que està en alça. Aquesta 
competició compta amb presència internacional de participants 
provinents de Bèlgica, Holanda, França, Itàlia i República Txeca, 
principalment. Inscripcions a www.ciclisme.cat

Marxa Gravel del Vallès Oriental

La Unió Ciclista Les Franqueses organitza la 1a Marxa Gravel 
del Vallès Oriental que es realitzarà el 29 d'octubre, a les 8 
h, amb sortida i arribada a la Zona Esportiva Municipal de 
Ciclisme. Es tracta d'una marxa cicloturista no competitiva que 
es desenvoluparà alternant trams de pista forestal, senders i 
vies verdes compartides amb els i les vianants, així com amb 
trams de carretera de trànsit rodat. La sortida es farà en 
calaixos de 30 participants que aniran sortint cada 2 minuts. Hi 
haurà dues rutes disponibles; una volta curta de 60 km i una 
volta llarga de 105 km. Inscripcions a www.ciclisme.cat

Tast de la Mitja

Aquesta prova inclou un tram de 10 km del circuit de la Mitja 
Marató. Es tracta d'una cursa oberta a tothom que tingui més 
de 16 anys i que iniciarà i finalitzarà al Passeig de la Ribera 111, 
de Canovelles. El Tast de la Mitja tindrà lloc el 29 d'octubre, a 
les 9.30 h. Inscripcions a www.eltast.lamitja.cat
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Millores als equipaments esportius
Durant l'estiu s'ha actuat a les zones esportives de Corró d'Amunt, 
de Llerona i de Corró d'Avall

Les feines de reforma i d'ampliació de la zona de 
vestidors del camp de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d'Avall estan en marxa des 

de principis del mes de setembre. L'objectiu de l'obra 
és reformar i ampliar aquest edifici per millorar la 
circulació i la connectivitat i adaptar les instal·lacions a 
les necessitats tècniques de l'equipament i de les entitats 
esportives que en fan ús.

A la planta baixa de l'edifici es reforma la zona de 
despatxos ja existents, donant llum natural amb la 
instal·lació de vidres amb filtres solars a la façana i 
també s'actua al vestíbul, als serveis i als passadissos 
per adaptar-los a les normatives d'accessibilitat. A més a 
més, en aquesta planta s'amplia l'espai amb 2 despatxos 
més, 1 lavabo i magatzems per a les entitats.

A la primera planta es crea una sala pol·livalent per a les 
entitats, lavabos, el vestuari de l'àrbitre i el despatx del 
conserge. Tot el conjunt es lliga arquitectònicament amb 
la cafeteria i amb el camp de futbol. L'actuació també 
contempla la instal·lació de captació solar fotovoltaica 
per cobrir el consum d'aigua calenta de tot el conjunt de 
vestidors del camp de futbol.

La durada prevista de les obres és d'uns 12 mesos i s'hi 
invertiran prop de 810.000 euros.

Ampliació de la zona de vestidors 
del camp de futbol de Corró d'Avall

Imatge 3D del projecte de la zona de vestidors de Corró d'Avall

Millora de les zones esportives de 
Llerona i de Corró d'Amunt

El curs 2022-2023 ha començat amb les millores a les 
zones esportives municipals de Llerona i de Corró 
d'Amunt enllestides. Les feines, iniciades abans de 

l'aturada estival, s'han finalitzat durant els darrers dies 
del mes d'agost

A la Zona Esportiva 
Municipal de Llerona 
s'ha treballat en la zona 
perimetral del camp 
de futbol durant el mes 
de juliol amb les feines 
prèvies a la substitució 
de la gespa artificial del 
camp. Entre d'altres, 

s'ha enderrocat el mur de la banda de les grades i s'ha 
substituit per una barana metàl·lica galvanitzada com 
a la resta del perímetre. Aquesta actuació millora la 
seguretat durant els entrenaments i els partits que s'hi 
disputen. També s'han retirat els bàculs i les xarxes 
antigues situades darrere les porteries. A finals del mes 
d'agost, s'ha enllestit el canvi de la gespa artificial.

A la Zona Esportiva 
Municipal de Corró 
d'Amunt s'han realitzat 
treballs a diversos espais. 
A la zona de les pistes de 
petanca s'han fet feines 
de millora a les fites. 
També s'han arranjat els 
bancs de tota la zona. 
L'actuació més important 
s'ha fet durant l'agost a la pista poliesportiva coberta 
amb feines de reparació, sanejament i rehabilitació del 
paviment i dels marcatges de les línies de joc. També s'ha 
reubicat la tanca perimetral per millorar les condicions i 
la seguretat de la pràctica esportiva a les entitats que en 
fan ús.

Reoberta la cafeteria de les pistes municipals de petanca de la pl. Malagarba

Durant aquest estiu, la cafeteria de les pistes 
municipals de petanca de la plaça Malagarba 
ha restablert el seu servei. L'Ajuntament de les 

Franqueses ha realitzat diversos treballs de neteja, de 
reparació i d'adequació de la zona amb l'objectiu de 
millorar l'espai i facilitar la vida social de les persones 
usuàries. Les feines realitzades són la neteja de les zones 
interior i exterior de la cafeteria; el pintat de parets i de 
sostres; la revisió de la instal·lació elèctrica i, la reparació 
i el sanejament de la terrassa.
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[ actualitat ]

Pròrroga per demanar els ajuts per a la 
millora de l'accessibilitat dels habitatges
Fins al 31 de desembre es podrà presentar la documentació 
presencialment al SAC o de manera telemàtica a la seu electrònica

L'Ajuntament amplia el període 
de presentació de sol·licituds 
dels ajuts per a la millora de 
l'accessibilitat a l'interior dels 

habitatges fins al 31 de desembre 
de 2022. L'objectiu és permetre que 
més persones puguin concórrer a la 
convocatòria i garantir un major nombre 
de domicilis amb millors condicions de 
seguretat i accessibilitat. 

Aquests ajuts estan destinats a 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 documentació per a tramitar 
la sol·licitud es podrà presentar 
presencialment al Servei d'Atenció 
a la Ciutadania situat a l'edifici de 
l'Ajuntament (ctra. de Ribes, 2. Corró 
d'Avall) o al Servei d'Atenció a la 
Ciutadania situat a Bellavista Activa (c. 
Rosselló, 39. Bellavista) demanant cita 
prèvia al 938 467 676 i telemàticament a 
la seu electrònica.

Què es subvenciona?
Substitució banyera per dutxa i d'aixetes; 
eliminació de graons; redistribució 
d’aparells sanitaris; instal·lació 

d’agafadors i de barres; col·locació de 
portes corredisses; canvi de sentit de 
l’obertura de portes, entre d'altres.

Quins requisits ha de complir 
l’habitatge?
• Estar ubicat a les Franqueses del 
Vallès
• Ha  de  ser residència habitual i 
permanent 

Quin és l'import dels ajuts?
L’import màxim de la subvenció serà 
del 80% del cost de l’actuació sense 
superar els 1.600 euros.
En  cas  de  situació  de  vulnerabilitat 
econòmica, l’import màxim serà del 
100% del cost de la subvenció sense 
superar els 2.000 euros. 

Com saber si s’ha atorgat la subvenció?
L’Ajuntament  té  fins  al  15  de març  
de 2023 per notificar si s’ha atorgat o 
no la subvenció. En cas de no dir res, 
s’entendrà denegada la sol·licitud. 
Es veuran beneficiades aquelles 
sol·licituds que obtinguin major 
puntuació.

Execucions, condicions i terminis 
d'obres
Des  del  moment  en  què  es confirmi 
l’atorgament de la subvenció, les obres 
hauran de:

Si teniu qualsevol dubte i/o inquietud 
respecte a la convocatòria, podeu dirigir 
les vostres qüestions al següent correu 
electrònic habitatge@lesfranqueses.cat 
o trucar al 938 616 221.

En aquest 
codi QR 
trobaràs tota la 
informació per 
fer el tràmit

L'Ajuntament de les Franqueses ha habilitat un correu 
electrònic específic per temes relacionats amb la Llei de 
Dependència. Aquesta via de contacte té com a objectiu 

canalitzar i centralitzar tots els dubtes i les informacions 
relacionades amb aquesta llei. Es gestiona a través de l'àrea 
de Polítiques Socials que serà qui informarà sobre l'estat dels 
tràmits, resoldrà dubtes i altres qüestions a la ciutadania que 
tingui ajuts per dependència, que els estigui tramitant o que 
vulgui informació per fer-ho.
El correu es dependencia@lesfranqueses.cat.

Nou correu per la Llei de Dependència Assistència als cementiris per Tots 
Sants, de 9 a 13 h
Cementiri de Corró d’Amunt: 
Dilluns, 31 d’octubre 
Cementiri de Marata
Dilluns, 31 d’octubre
Cementiri de Corró d’Avall:
Divendres, 28 d’octubre 
Dilluns, 31 d’octubre

• Començar en el termini màxim de 30 
dies
• Finalitzar  en  el  termini  màxim  de  
12 mesos
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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

Cicle Humor & Co.

Ds. 29 d'octubre
20 h Teatre Auditori de 
Bellavista
Durada: 80 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros

MONOPOLI. Teatre Eòlia. La bombolla immobiliària i les 
crisis econòmiques encadenades han deixat el Pol i la Montse 
en una situació incerta, molt lluny de les expectatives que 
tenien fa vint anys quan eren universitaris i compartien 
pis d’estudiants. El Pol i la Montse són el prototip d’una 
generació que es va criar en analògic per viure en digital, una 
parella de joves-vells, que quan comença a trobar un cert 
equilibri, rep una carta que els notifica que se’ls ha acabat el 
contracte de lloguer i que tenen tres mesos per buidar el pis i 
tornar les claus.

Text: Mar Monegal. Direcció: Mar Monegal i Josep Galindo. 
Interpretació: Eduard Buch i Sara Espígul. 

[ espectacles ]
Cicle d'Espectacles 
Infantils i Familiars 

Ds. 15 d'octubre
18 h Casal Cultural de 
Corró d'Avall 
Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 
4 anys

LUMIÈRE. Txema Muñoz. Mai havia estat tan divertit haver 
d’esperar. Com si fos una pel·lícula de cine mut, el Txema 
Muñoz desitja que arribi el tren. Mentre no arriba, la seva 
imaginació anirà més enllà de l’estació on es troba. Una 
bombeta, una jaqueta i la seva motxilla el transportaran a un 
lloc màgic, entranyable i còmic. Puges al tren?

Idea, direcció i interpretació: Txema Muñoz. Visió externa: 
Carles Sans (Tricicle).

Cicle d'Espectacles 
Infantils i Familiars 

Ds. 8 d'octubre
18 h Casal Cultural de 
Corró d'Avall 
Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 
3 anys

TAXAAAN!!!. Circ Xic. Dos pallassos arriben amb les 
butxaques plenes de circ, per buidar-les a la pista i 
carregar-les de riures. Amb música, clown, equilibris 
d’objectes sobre objectes, rola bola, hula hops, màgia i 
instruments de vent, corda i percussió!  Un espectacle 
condensat d’emoció, el més gran del món a la mínima 
distància. Partint del circ tradicional, dos artistes 
aconsegueixen crear tota l’orquestra, els equilibristes, els 
domadors, els pallassos, els forçuts i els presentadors, 
mantenint l’essència, l’entusiasme i el risc del circ.

Direcció: Tàtels Pérez. Artistes: Dani Tomàs i Ton Muntané.

Cicle d'Espectacles 
Infantils i Familiars

Ds. 22 d'octubre  
18 h Casal Cultural de 
Corró d'Avall
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 
3 anys

GNOMA. Pea Green Boat. La gnoma Gwendolyn i la seva amiga 
Matilda l'ocell, han construït una casa per viure juntes. N'estan 
molt il·lusionades però poc a poc s'adonen que la convivència no 
és tan senzilla.  Un dia, la Gwendolyn rep una invitació per anar a 
celebrar l'aniversari de la seva germana. Un contratemps en el 
camí farà canviar la relació amb la Matilda.

Guió: Emilia Esteban Langstaff i Eduard Blanch Barbany. 
Direcció, construcció d éscenografia i titelles: Eduard 
Blanch Barbany. Manipulació, construcció de titelles: Emilia 
Esteban Langstaff.

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



22

[ agenda ]

1 dissabte
Trobada de vaporistes 
10 a 20 h Circuit de Cal Gavatx
Exhibició de trens tripulats amb la participació de 
les entitats de persones aficionades al ferrocarril 
de miniatura d'arreu de Catalunya
Org. Centre d'Estudis Ferroviaris VIA OBERTA 

Taller d'acompanyament emocional als infants 
en situació de vulnerabilitat
11 a 12.30 h Centre Cultural de Bellavista
Primer dissabte de cada mes
Adreçat a infants i joves de 7 a 14 anys.
Inscripcions al 627 232 689 (Marta Estruch)
Org. Assoc. d'Intercanvis Socials i Culturals i 
Assoc. SOS Donna
................................................................................

2 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

Festa de la Germandat de Corró d'Amunt
Antigues Escoles de Corró d'Amunt
13.15 h Missa. Actuació dels Cantaires de Corró 
d'Amunt
14 h Dinar
17 h Inauguració de l'exposició pictòrica "Masies i 
paisatges de Corró d'Amunt" de Víctor Busquet
18 h Concert amb Metropolitan Union Quartet. 
Concert commemoratiu del 10è aniversari dels 
Cantaires de Corró d'Amunt
................................................................................

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

4 dimarts
Grup de criança i postpart
10 a 12 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a i nadons de 0 a 12 mesos i per 
embarassades
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Org. ENEI

Espai Zero. Preparació de les Golfes
17.30 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

5 dimecres
Presentació del Gorchs Tennis Project
12 h Can Ribas-Centre de Recursos Agraris
Org. Club Tennis Els Gorchs
................................................................................

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

Espai Zero. Preparació de les Golfes
17.30 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espais de lecura. Llévame a casa
Amb la visita de l'autor Jesús Carrasco. Tertúlia 
conduïda per la professora Lara Pons. 
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Adreçat a un públic adult 
Inscripció prèvia al 938 404 388 o a 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

7 divendres
Taller "Maternitats i sexualitats"
Amb les Magranes
10 a 12 h Centre Cultural de Bellavista 
Es tracta d'una activitat emmarcada dins la 
Setmana Mundial de la Lactància Materna 
Informació i inscripcions al 938 466 618 / 670 311 
604 (whatsapp) o a siad@lesfranqueses.cat
Org. SIAD

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

8 dissabte
Biodansa en família
10.30 a 12 h Centre Cultural de Bellavista
La música, el moviment i el joc condueixen 
els infants per un món ple de sorpreses on 
compartir, expressar i aprendre formen part de 
la descoberta dels seus potencials
Activitat adreçada a infants de 2 a 7 anys. Veniu 
amb roba còmoda, aigua i ganes de participar
Més informaicó a lesfranqueses.espai.nado@
gmail.com
Org. ENEI amb la col·lab. Elena Lázaro

25è Aniversari del Consell del Poble de Corró 
d'Amunt
11 a 13 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Xerrada - col·loqui "25 anys de Consell del 
Poble, una eina de participació" a càrrec de 
Quim Brugué, catedràtic de Ciència Política de 
la Universitat de Girona. A continuació es farà 
una cantada a càrrec dels Cantaires de Corró 
d'Amunt i un aperitiu al finalitzar l'acte
................................................................................

9 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
................................................................................

10 dilluns
Presentació de l'exposició "El teu espai també 
és el meu espai"
Setmana Europea de la Lactància
18 h Plaça de l'Ajuntament
Org. ENEI i Ajuntament de les Franqueses
................................................................................

11 dimarts
Grup de criança i postpart
10 a 12 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a inadons de 0 a 12 mesos i per 
embarassades
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Org. ENEI

Espai Zero. Taller de lligacues
17.30 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

13 dijous
Grup de criança
17 a 19 h Escola Bellavista Joan Camps
Adreçat a infants de 6 mesos a 3 anys
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Org. ENEI

Hora del conte. Nangilima: Els contes de l'Astrid 
Lindgren
A càrrec de Sherezade Bardají
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d'Avall
Adreçat a famílies amb infants a partir de 3 anys
Inscripció prèvia a partir del 06/10 al 935 661 550 
o a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Taller de cuina
17.30 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
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Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

14 divendres
Taula rodona "Realitats del dol perinatal" 
en el marc del Dia Internacional de la mort 
gestacional, perinatal i neonatal
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Org. ENEI i Ajuntament de les Franqueses

Taula rodona "Realitats del dol perinatal"
A càrrec de Sònia Maldonado
17.30 h Casal Cultura Corró d'Avall
Org. ENEI i Ajuntament de les Franqueses

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

15 dissabte
El viatge de la tortuga Ballaruga. X Festa de la 
Infància. A càrrecde Paula Lladó
11 h Biblioteca Municipal de Corró d'Avall (Espai 
Can Prat)
Vols acompanyar a la tortuga Bellaruga en el 
viatge musical que emprendrà per conèixer món? 
Una història amb propostes musicals, lúdiques, 
moviment, cançons, ritmes, audicions...
Activitat recomanda per a famílies amb infants de 
0 a 36 mesos
Informació i inscripció a partir del 8 d'octubre al 
935 661 550 o a bibliotecacorro@lesfranqueses.
cat (places limitades)
Org. Servei Municipal de Biblioteca

Taller "Dona i escacs"
Amb el Club d'Escacs les Franqueses
11 a 13 h Espai Can Prat
Informació i inscripcions al 938 466 618 / 670 311 
604 (whatsapp) o a siad@lesfranqueses.cat
Org. SIAD

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

Acte de commemoració del Dia Mundialdel Dol 
Perinatal i Gestacional
17.30 h Terrassa de l'Espai Can Prat
Narració del conte "El meu germà el tinc al cor" a 
càrrec de l'educadora social i terapeuta familiar, 
Duna Vilà. Posteriorment es farà la lectura del 
manifest i una enlairada de globus
Org. ENEI i Ajuntament de les Franqueses

16 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

Alletada popular
Setmana Europea de la Lactància
12 h Plaça de l'Espolsada
Org. ENEI i Ajuntament de les Franqueses
................................................................................

18 dimarts
Grup de criança i postpart
10 a 12 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a inadons de 0 a 12 mesos i per 
embarassades
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Org. ENEI

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

Espais de lecura. Sempre hem viscut al castell
A càrrec de l'escriptora, filòloga i dinamitzadora 
cultural, Sílvia Romero
18 h Biblioteca Municipal de Corró d'Avall
Adreçat a un públic adult 
Inscripció prèvia al 935 661 550 o a 
bibliotecacorro@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

20 dijous
Grup de criança
17 a 19 h Escola Bellavista Joan Camps
Adreçat a infants de 6 mesos a 3 anys
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Org. ENEI

Espai Zero. Introducció al món de la fotografia
17.30  h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

21 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
17.30 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
312 963 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

22 dissabte
Taller d'instruments musicals. X Festa de la 

Infància. A càrrec de Can Xic
11 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Crea el teu propi instrument de corda, vent o 
percussió amb materials reciclats.
Activitat recomanda per a famílies amb infants a 
partir de 6 anys
Informació i inscripció a partir del 15 d'octubre 
al 938 404 388 o a bibliotecabellavista@
lesfranqueses.cat (places limitades)
Org. Servei Municipal de Biblioteca
................................................................................

23 diumenge
Sortida de natura
8 h Plaça Can Ganduxer
Senderisme de Sant Andreu de Remió a 
l'embassament del Molinot
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

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

25 dimarts
Grup de criança i postpart
10 a 12 h Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a inadons de 0 a 12 mesos i per 
embarassades
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Org. ENEI

Espai Zero. Preparació de les Golfes
17.30 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

27 dijous
Grup de criança
17 a 19 h Escola Bellavista Joan Camps
Adreçat a infants de 6 mesos a 3 anys
Inscrip. a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 
Org. ENEI

Hora del conte nadons. Gotetes de son
A càrrec d'Anna Farrés
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Adreçat a famílies amb infants de 0 a 36 mesos
Inscripció prèvia a partir del 20/10 al 938 404 388 
o a bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

"Octubre, octubret, s'enduu la calor 
i ens porta el fred"
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[ agenda ]
Espai Zero. Preparació de les Golfes
17.30 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Ple Municipal
19 h Can Ribas-Centre de Recursos Agraris
................................................................................

28 divendres
Odontopediatria 
A càrrec de l'especialista, Judit Rabassa
17 h Centre Cultural de Bellavista
Xerrada formativa sobre com tenir cura de les 
dents dels nostres nadons i infants
Inscripcions a lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com
Org. ENEI

Festa de les Golfes
19  h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació centrejoves@lesfranqueses.cat
Org. Centre de Joves amb la col·lab. Espai Zero
................................................................................

29 dissabte

XIII TÚNEL DEL TERROR INTERACTIU
Del 29 d'octubre al 5 de novembre
La Maldición de Bael
Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Venda d'entrades a www.milnotes.com
Org. US Corró d'Amunt

1a Marxa de Gravel de Vallès Oriental
8 h Zona Esportiva Municipal de Ciclisme

Inscripcions a www.ciclisme.cat 
Org. Unió Ciclista LF

Tast de la Mitja
9.30 h Passeig de la Ribera 111, Canovelles 
(sortida i arribada)
Inscripcions a www.eltast.lamitja.cat
Org. Associació Esportiva La Mitja

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

Dark Cross
15 h Zona Esportiva Municipal de Ciclisme
Inscripcions a www.ciclisme.cat
Org. Unió Ciclista LF
................................................................................

30 diumenge
Gran Premi Les Franqueses KH7
9 h Zona Esportiva Municipal de Ciclisme
Inscripcions a www.ciclisme.cat 
Org. Unió Ciclista LF 

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

ACTIVITATS I 
CURSOS
EXPOSICIÓ "EL TEU ESPAI TAMBÉ ÉS EL MEU 
ESPAI"
Del 10 al 31 d'octubre Equipaments municipals
Exposició fotogràfica per sensibilitzar, per 
reivindicar i per trencar el silenci que envolta 
la lactància materna, així com per protegir-la, 
promovent, recolzant i visibilitzant un acte tan 
natural com és alletar

EXPOSICIÓ "MASIES I PAISATGES DE CORRÓ 
D'AMUNT"
Fins el 10 d'octubre Antigues Escoles de Corró 
d'Amunt
Exposició de pintures de Victor Busquet Puchos
Org. Av. Sant Mamet 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
Més informació a info@lacivica.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CURSETS DE SARDANES
Dimarts 4, 11, 18 i 25, de 17 a 18.15 h Casal de la 
Gent Gran de Corró d’Avall
Divendres 7, 14, 21 i 28, de 17.15 a 18.30 h Centre 
Cultural de Bellavista 
Inscripcions a sardanistesfranquesins@gmail.com 
o al 616 733 583
Org. Sardanistes franquesins

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

CLASSES DE TAITXÍ
Dilluns de 19 a 20 h Nau de Can Ganduxer
Més informació a info@lacivica.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

FORMACIÓ PER A L'EMPRENEDORIA
Com potenciar les habilitats comercials si 
ets una persona emprenedora - Divendres 14 
d'octubre, de 9 a 14 h

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
Curs de SAP Business One (30 hores) - De dilluns 
a dijous, de 9.15 a 12.15 h. Inici el 10 d'octubre
Curs de Monitor de Lleure - CP Dinamització 
d'activitats en el llure educatiu infantil i juvenil 
(310 hores) - De dilluns a divendres, de 9.15 a 
14.15 h. Inici el 10 d'octubre

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

FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES DIGITALS PER A 
L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL

Per a operaris/àries de magatzem, de 
manteniment, d'alimentació i/o de packaging (76 
hores) - 2a edició del 6 al 28 d'octubre. De dilluns 
a divendres de 9 a 14 h
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"Quan a l'octubre plou,
el rovelló es mou"

Competències digitals per a l'organització 
industrial per a personal d'administració (64 
hores) - 1a edició del 4 al 21 d'octubre. De dilluns 
a divendres de 9 a 14 h
Inscripcions a www.vallesoriental.cat
Org. Consell Comarcal del vallès Oriental 

EXCURSIÓ AL PARC FRANCESC MACIÀ 
(MALGRAT DE MAR) DELS CASALS INFANTILS 
MUNICIPALS
Dissabte 22 d'octubre, a les 9 h, a l'Escola Colors 
i Can Ganduxer
Ruta de descoberta de l'entorn, dinàmiques de 
coneixença i cohesió de grup.
Preu: 5€ (inscrits) / 7€ (no inscrits)
Inscripcions obertes. Places limitades.
Més informació al casal infantil de Bellavista a 
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat o al 938 
405 781
Més informació sobre el casal infantil de Can 
Ganduxer a casalsinfantils@lesfranqueses.cat o al 
938 466 506

EXCURSIÓ A CALDES DE MONTBUI DELS CASALS 
JUVENILS MUNICIPALS
Dissabte 8 d'octubre , a les 9 h, a l'Escola Colors 
Excursió pels carrers de Caldes tot explorant la 
seva història a través dels seus Safareigs
Preu: 5€ (inscrits) / 7€ (no inscrits)
Inscripcions obertes. Places limitades.
Més informació sobre el centre de Bellavista a 
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat o al 
938 405 781
Més informació sobre el centre de Can Ganduxer 
a centrejoves.corro@lesfranqueses.cat o al      
938 404 967

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

Més informació sobre el casal infantil de Can 
Ganduxer a casalsinfantils@lesfranqueses.cat o 
al 938 466 506 

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
De setembre a juny de 17.30 a 20.30 h al Centre 
Cultural de Bellavista i la Nau del Centre Cultural 
Can Ganduxer
Servei educatiu en el lleure adreçat a joves a 
partir de 12 anys
Inscripcions obertes. Places limitades.
Més informació sobre el centre de Bellavista a 
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat o al 
938 405 781
Més informació sobre el centre de Can 
Ganduxer a centrejoves.corro@lesfranqueses.
cat o al 938 404 967

TOTES LES ACTIVITATS D'AQUESTA 
AGENDA ESTAN SUBJECTES 

A POSSIBLES CANVIS. 
Més informació a www.lesfranqueses.

cat



26

[ grups polítics ]

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

En aquesta legislatura, tot i que amb una pandèmia pel mig, hem treballat perquè la ciutadania pugui participar més i millor en 
la gestió d’alguns aspectes importants del municipi.
Hem iniciat, per primer cop, les audiències públiques a cada un dels pobles del nostre municipi. Hem fet tot un seguiment dels 
diferents temes sorgits i informat als i les participants de l’evolució de les mateixes, a part de posar-ho al web de l’ajuntament 
perquè sigui accessible a tothom.
Hem fet diferents sessions participatives per treballar problemàtiques i inquietuds com la regulació de l’ús dels patinets, o 
per poder blindar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en el nostre terreny agrícola. Altres sessions han servit per enriquir 
projectes com el Pla Quinquennal de la Bicicleta, el Pla Local de Salut o el Pla d’Igualtat. Hem fet i farem jornades per buscar 
alternatives pacificadores del trànsit a llocs determinats…I tenim intenció de continuar escoltant.
La participació és una eina clau perquè tots i totes podem dir la nostra sobre els temes que ens toquen de prop, perquè quan 
més persones donen la seva opinió més probabilitats tenim d’arribar a la millor solució. Perquè Junts i participant podem fer de 
les Franqueses un municipi millor on cada un de nosaltres ens el fem nostre.

El batec d’un poble és la seva gent i si el cor batega fort es veu a les Festes Majors. La Festa Major del barri Bellavista enceta 
l’estiu i la de Corró d’Avall conclou les vacances i diu adeu a la calor (o ho deia!)
El cor batega fort quan s’emociona i cadascú s’emociona amb les seves arrels, amb el seu lloc, amb la seva gent... per això 
tenim cinc festes, també Corró d’Amunt, Marata i Llerona!
Cada Festa Major és diferent i cada comissió en farà la valoració que pertoqui pensant en l’any vinent. També a casa sabem si 
ens ho hem passat bé, a quants actes hem anat, com ens hi hem implicat, si han estat interessants o divertits, sabem què ens 
ha sorprès, què hem trobat a faltar, amb qui hem compartit xerrada i ballat, a qui ens ha fet il·lusió veure... 
D’aquest batec n’hem de tenir cura cada dia. La Comissió de Festa Major ho tindrà més fàcil si el govern municipal fa la feina tot 
l’any: apostar per la cultura, oferir espais de trobada autogestionats que permetin suggerir noves propostes o reviure cinema, 
circ, xerrades, tallers, trobades, concerts, espectacles... Apostar per les activitats al carrer, imaginatives i novadores, propiciar 
dinars de germanor i les celebracions espontànies, agilitzar tràmits, reduir taxes, posar a disposició material i recursos... En 
canvi, no fer-ho és deixar que el cor bategui per inèrcia, com els grups de jovent que caminen esmaperduts amunt i avall sense 
trobar el lloc que els arreli l’endemà de la festa.
Que cadascú en faci balanç, però de moment, sort en tenim de les Comissions de Festa Major!

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

Imma Ortega
Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – AM

Les propostes, les mesures i els ajuts que els i les socialistes fem possible a Les Franqueses són útils per tots 
vosaltres, perquè amb les nostres polítiques volem millorar la vida de les persones, volem fer més fàcil el vostre dia a 
dia, la vostra vida quotidiana. Política útil per solucionar problemes reals, això fem des del PSC de Les Franqueses. 
Per això ampliem fins al 31 de desembre el termini per presentar les sol·licituds dels ajuts per la rehabilitació d'habitatges. 
Més termini per arribar a més persones, perquè majors de 65 anys o persones amb discapacitat igual o superior al 33% 
pugueu fer realitat aquelles millores, com la reforma del bany o l'ampliació de les portes, que us facilitaran el vostre dia. 
El PSC de Les Franqueses governa per a tothom, amb accions per a tothom, perquè no volem deixar a ningú enrere. Així que 
no dubteu en contactar amb nosaltres, estem a la vostra disposició per ajudar-vos o explicar-vos aquesta i d'altres mesures 
que els i les socialistes estem impulsant, perquè nosaltres Complim amb Les Franqueses i complim amb tu!
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Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

El pasado 11 de septiembre, con motivo de la celebración de la Diada de Catalunya, en la fachada del Ayuntamiento de les 
Franqueses se enarbolaron, como viene siendo ya costumbre, dos banderas esteladas, símbolos indiscutibles de una  Cataluña 
independiente. Convirtiendo así, de manera oficial, el gobierno de les Franqueses formado por Junts y el Partido Socialista, 
lo que debería ser una fiesta para todos en una fiesta reivindicativa solo para los que son independentistas. Nuestro grupo 
político fue el único que no participó en ningún acto institucional porque consideramos que, lejos de ser una fiesta inclusiva, el 
Consistorio despreciaba al conjunto de franquesinos y franquesinas que no son independentistas, como si ese día no fuera con 
ellos ni con ellas.
El próximo 12 de octubre se celebra La Fiesta Nacional donde todo aquel que quiera puede disfrutar de ese día  festivo. A los 
franquesinos y franquesinas que nos sentimos orgullosos de ser catalanes y también españoles nos gustaría ver ondear la 
Bandera Nacional en la fachada del Ayuntamiento junto a la autonómica y la local. Veremos si Junts y el Partido Socialista que 
son los que gobiernan tienen la misma sensibilidad y empatía con unos y otros. Nos tememos que no; ese día, al igual que el 
resto del año, veremos el mástil vacío, ignorando los sentimientos y la identidad de muchos de nuestros vecinos y vecinas.
Por nuestra  parte, desde Ciudadanos les Franqueses, seguiremos denunciando esta injusticia e insistiendo hasta acabar con 
este caciquismo.

Comissions informatives?
L’octubre de 2020 es va aprovar la proposta de crear cinc comissions informatives per facilitar a l’oposició el seguiment de la 
feina que fan les diverses àrees de l’ajuntament. Que es reunirien cada mes va quedar clar, però les funcions que havien de 
tenir, ja no; grups polítics i assessors jurídics van discutir durant mesos. Finalment, el Ple va aprovar-les l’abril de 2021, però 
amb un text que era un nyap, fruit de les presses i el desacord: s’hi estableix un sistema de votació però no s’hi vota res, no hi 
ha ordre del dia, no se’n fa acta i cada àrea interpreta les seves obligacions com vol: mentre que algunes es limiten a informar 
dels temes que portaran al ple d’aquell mes, d'altres informen dels temes en què estan treballant, però sense entrar-hi en 
detall, i algunes àrees ni tan sols hi assisteixen, ni tècnic ni regidor. És trist veure com alguns regidors intervenen sobtadament 
per evitar que el tècnic sigui "més transparent del compte" o no els faciliten poder intervenir. Costa saber a qui cal adreçar-se 
per segons quins temes (es passen la pilota de l'un a l'altre i qui dia passa any empeny). I per a més desgavell, portem més d’un 
any i encara no s’han resolt els problemes d’accés a videoconferència, amb enllaços que no sempre funcionen, reunions que 
rarament comencen puntuals i alguns responsables sistemàticament absents. Si aquestes comissions havien de “permetre 
fiscalitzar l’acció de govern” i “ser un espai de diàleg i d’intercanvi proper, àgil i eficaç”, és evident que no compleixen la funció 
per a la qual es van crear. Sembla un altre mecanisme per aparentar transparència mentre s’incompleix el que està legalment 
establert.

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

Sóc la Dolors Amaro i vaig prendre possessió del meu càrrec com a regidora a l’Ajuntament de Les Franqueses el passat 14 
de juliol. Ho vaig fer com a “regidora no adscrita” malgrat que a mi m’hauria agradat més fer-ho com a representant de “Les 
Franqueses en Comú”, que és el partit al qual represento en aquesta localitat, però això no va ser possible.
Estic, doncs, sola com a representant del meu grup, però això no és del tot cert, doncs darrera meu hi ha un equip de 
gent compromesa, com jo mateixa, en aconseguir el millor per a Les Franqueses i la seva gent. Volem ser la vostra veu al 
consistori i per això us diem que som a la vostra disposició per a ajudar-vos en tot el que puguem i que podeu adreçar les 
vostres queixes i suggeriments al meu correu: dolors.amaro@lesfranqueses.cat
Sóc regidora a l’oposició i no puc prometre res, però comencem aquesta nova etapa amb tota la il·lusió del món i el que sí us 
dic és que lluitarem per tot i per a tots.




