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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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Tota la programació d'agost i setembre

Hem acabat aquest curs 
amb passes endavant en 
temes molt importants per 
al municipi. Aquest mes de 

juliol ja s’ha adjudicat la construcció 
i la gestió de la nova residència 
del carrer del Terme de Bellavista. 
Aquesta és sens dubte una molt 
bona notícia perquè revertirà en el 
benestar de la nostra gent gran i 
les seves famílies. Hi ha ocasions 
en què el grau de dependència o les 
situacions familiars no permeten 
tenir cura de la gent gran en el mateix 
domicili. És en aquests moments en 
què les residències són una opció i 
des de les administracions hem de 

vetllar perquè tothom hi tingui accés garantint així el seu benestar. Una societat 
plena, una societat justa és aquella que no deixa ningú enrere. Tots i totes tenim un 
paper important per garantir el benestar de les persones dependents i també dels 
seus cuidadors i cuidadores perquè no oblidem que fan una tasca molt important 
i, de vegades, no del tot compresa. És en aquest sentit que considero que la 
construcció d’una nova residència per a la gent gran al nostre municipi és una molt 
bona notícia per garantir una vida digne per a aquelles persones qui ho necessitin.

Ara parlava de persones dependents, de la nostra gent gran, però també cal que 
visquem en una societat amb una mirada molt atenta cap als nostres infants. Ells 
són el futur i cal garantir el seu accés a l’educació. L’Ajuntament de les Franqueses 
destina 170.000 euros per subvencionar el material escolar dels infants que cursin 
des d’Infantil 3 fins a 6è de Primària. Totes les famílies han de tenir garantit el seu 
accés a l’educació i nosaltres ho tenim molt clar. I precisament per això, perquè 
creiem en una societat amb coneixements, en una societat inclusiva, en una societat 
compromesa, en una societat amb valors, creiem que hem d’avançar en accions i 
mesures que permetin fer passes que ens facin anar cap a aquest camí. Seguim 
i seguirem treballant al costat dels nostres centres educatius i de les famílies, 
aquest és el nostre compromís. 

I parlant de compromís, permeteu-me que em refermi en el meu compromís amb 
el nostre entorn. Aquest mes de juliol s’ha iniciat la tramitació per blindar el 72% 
del municipi als parcs renovables. Actualment el Pla General d’Ordenació Urbana 
només protegeix el 5% el territori davant de la instal·lació de grans parcs fotovoltaics 
i això no pot ser. Hem de protegir l’entorn agrícola i forestal. Un tret singular que té 
el nostre territori és la part agrícola que encara conserva i hem de preservar-la. 
La qüestió de la instal·lació de parcs renovables també ha servit per obrir un debat 
molt interessant sobre la sobirania alimentària. I és que considero molt important, 
sobretot en el moment que vivim actualment, apostar per una agricultura que 
permeti seguir un model sostenible, equilibrat i que ens permeti obtenir aliments 
de proximitat i de qualitat. No podem oblidar i deixar enrere el més essencial, les 
administracions locals ho hem de tenir clar i estar al costat de qui treballa la terra. 
D’això a les Franqueses en sabem.

Aquest és l’últim butlletí d’aquest estiu, el proper us arribarà el mes d’octubre. I no 
voldria acomiadar-me sense desitjar-vos abans unes bones vacances i demanar-
vos que gaudiu de les festes majors que encara s’allargaran fins al setembre. I 
descanseu, sobretot descanseu, per començar un nou curs amb energies renovades. 
Molt bon estiu!

GRUPS 
POLÍTICS

26-27

LES 
FRANQUESES
EN IMATGES

11-15

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

Festa Major de Bellavista

Maratafolk

ESPECTACLES
20-22

Consulta tota la temporada 
d'espectacles
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[ actualitat ]

L'Ajuntament de les Franqueses inicia aquest estiu 
les obres d'ampliació del cementiri de Corró d'Avall. 
Aquesta ampliació s'està realitzant a la part sud de 
l'equipament i amb una inversió total de 346.453,25 

euros, el farà créixer en 1.113,70 m2. En total s'hi construiran 
540 nínxols nous, 80 columbaris per a cendres i 4 nínxols per 
a fosa comuna.

L'obra es realitza en dues fases. La primera, iniciada aquest 
mes de juliol, ampliarà en 670,63 m2 el cementiri amb 284 
nínxols nous, 40  columbaris i 4 nínxols per a fosa comuna.
La segona fase, encara sense data d'inici, construirà 256 

Comencen les obres d'ampliació del 
cementiri de Corró d'Avall
La zona nova comptarà amb un espai de memòria a la mort 
perinatal, gestacional i neonatal

Les Franqueses amplia els equipaments amb autoconsum elèctric

El Viver d'Empreses s'està transformant en un equipament 
autosuficient a nivell elèctric amb la instal·lació d'un parc 
fotovoltaic a la seva taulada. Aquesta planta d'energia 

renovable cobrirà tot el consum del viver i podria abastir altres 
equipaments propers amb els seus excedents energètics. 

nínxols i 40 columbaris més i serà de 443,07 m2. L'ampliació 
del cementiri de Corró d'Avall també inclou la creació d'un 
espai de memòria per a les famílies que han patit una mort 
perinatal, gestacional o neonatal que fins ara no existeix al 
municipi i que pretén donar un espai per al record d'aquestes 
morts prematures.

Un cop finalitzada l'ampliació, el cementiri comptarà amb un 
espai total de 3.438,70 m2 i comptarà amb accessos interiors 
per comunicar les diferents parts del cementiri i també amb 
entrades independents des de l'exterior per a tots i cadascun 
dels diferents espais de l'equipament.

L'objectiu és reduir la despesa energètica en el viver i dels 
equipaments propers amb un autoconsum compartit amb 
edificis com Can Ribas, el Centre d'Innovació i Formació 
Ocupacional (CIFO), algunes de les naus de les antigues 
casernes o Cal Gavatx. Es preveu que la producció anual de 
la planta fotovoltaica sigui de més de 44.000 kWh i permeti un 
estalvi en el rebut de l'electricitat de gairebé el 22%.

Les Franqueses aposta des de ja fa temps per anar 
implementant sistemes d'autoconsum energètic als 
equipaments municipals. Amb aquesta premissa funcionen 
la pèrgola de la plaça de l'Espolsada, preparada per donar 
servei energètic a diversos equipaments propers com l'Espai 
Can Prat, l'Escola Bressol Municipal Cavall Fort o el Casal 
Cultural de Corró d'Avall; el projecte per transformar el Centre 
de Formació d'Adults en un edifici autosuficient amb plaques 
fotovoltaiques i sistemes d'aerotèrmia per a la calefacció i, 
el sistema de pous canadencs de l'Aula de Natura del Parc 
del Falgar que aprofita l'energia geotèrmica per regular la 
temperatura a l'edifici durant tot l'any.
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Adjudicada la construcció i la gestió de 
la nova residència de Bellavista
L'Ajuntament aportarà 1.000.000 dels 8.000.000 euros en 
l'avantprojecte de l'obra de l'equipament per a la gent gran

El ple extraordinari celebrat el 14 de juliol ha aprovat 
l'adjudicació de la construcció i de la gestió de la nova 
residència per a la gent gran de Bellavista a l'empresa 
Entitat Residència Tercera Edat l'Onada, S.L. que 

serà l'encarregada de redactar el projecte bàsic de l'edifici, 
d'executar les obres i, posteriorment, de gestionar aquest 
servei que, a més a més de places de residència, també 
comptarà amb un centre de dia.

L'avantprojecte de la residència per a la gent gran de Bellavista 
es va aprovar definitivament al gener del 2022 i preveu un 
pressupost d'uns 8.000.000 d'euros per a la construcció i 
l'adequació de l'edifici. D'aquest pressupost, l'Ajuntament, hi 

destinarà dues partides pels exercicis 2022 i 2023 que sumen 
un total d'1.000.000 d'euros.

La nova residència per a la gent gran se situarà als terrenys 
per a equipaments del carrer del Terme, 15. La superfície de 
la parcela on es construirà és de 3.066 m2. L'edifici comptarà 
amb un total de 5.000 m2 distribuïts en quatre plantes: planta 
baixa, 1a planta i dues plantes sota rasant. Comptarà amb 
110 llits per a la residència, amb places privades i públiques. 
També hi haurà servei de centre de dia.  La residència serà 
municipal amb un 75% de places públiques (el 50% seran 
públicoconcertades i el 25% totalment públiques) i un 25% de 
places privades.

Imatge virtual de la façana de la nova residència per a la gent gran al carrer del Terme

A l'esquerra, imatge aèria del solar i, a la dreta, imatge des del carrer dels Terme on se situarà la façana de la residència

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]
Els nivells de la qualitat de l'aire al polígon 
de Llerona es mantenen dins els límits
S'ha realitzat un estudi puntual comparatiu dels nivells de partícules 
PM10, PM2,5 i PM1

L'Ajuntament de les Franqueses 
està realitzant des de ja fa un any 
el seguiment al polígon del Pla 
de Llerona tant pel que fa a les 

emissions acústiques com a la qualitat 
de l'aire. En aquest període s'han dut a 
terme diversos mesuraments. El darrer 
ha quantificat el nivell de partícules 
en suspensió a l'aire i s'ha fet aquesta 
primavera. Ara, s'han conegut els 
resultats.

Aquests darrers mesuraments 
determinen que el nivell de partícules 
en suspensió està dins els límits i que, 
per tant, la qualitat de l'aire és bona. 
Les mostres s'han pres mitjançant un 
espectòmetre d'aerosols. Durant dos 
dies s'han realitzat diverses rondes de 
mesuraments en diferents punts del 
polígon del Pla de Llerona: al carrer de 
França, en dos punts de la Via Europa 
i del carrer d'Itàlia, i als carrers de 
Portugal, d'Àustria i de la Bretanya. 

Les Franqueses comptarà amb un Pla d'Acció per a la Millora de la 
Qualitat de l'Aire

Les Franqueses ha iniciat les feines 
per elaborar el Pla d'Acció per a la 
Millora de la Qualitat de l'Aire al 

Municipi. Aquest pla s'està realitzant 
amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i amb el seguiment de la 

Al mateix temps, s'ha instal·lat un 
altre espectòmetre al terrat de Can 
Ribas que serveix per obtenir valors de 
referència en les mateixes condicions 
atmosfèriques i poder fer comparatives 
de dades. Els dos espectòmetres han 
captat el nivell de partícules PM 1, 
PM 2,5 i PM 10 que poden ser de pols, 
cendra, sutge, partícules metàl·liques, 
ciment o pol·len amb un diàmetre de 
fins a 10 µm. L'existència d'aquests 
microsòl·lids a l'aire que respirem pot 
provenir de les emissions industrials i/o 
de la combustió de vehicles però també 
estan condicionades per fenòmens 
atmosfèrics.

Anteriorment, a finals del 2021, 
es va realitzar una altra ronda de 
mesuraments, en aquest cas estàtics, 
que també van donar resultats per 
sota dels límits permesos. Recordem 
que les Franqueses està adherida a la 
Declaració de Sabadell, un document 

que compromet els ajuntaments 
signants a vetllar per la qualitat de 
l'aire als municipis amb mesures de 
planificació urbanística; de mobilitat 
i, de controls, prevenció i gestió de les 
emissions de contaminants atmosfèrics.

Generalitat de Catalunya, ja que som 
un dels primers municipis catalans que 
tindrà un pla adaptat a les directrius 
de la Taula per la Qualitat de l'Aire a 
Catalunya.

Tot i que tots els mesuraments i estudis 
realitzats fins ara sobre la qualitat 
de l'aire al municipi són positius, les 
Franqueses del Vallès és un dels 
municipis de Catalunya afectats 
directament per l'alta contaminació de 
l'àrea urbana de Barcelona. El corredor 
del Besòs per les seves condicions 
atmosfèriques i orogràfiques és 
receptor de la concentració de CO2 que 
es genera riu avall i que l'atmosfera no 
pot absorbir. Això fa del nostre municipi 

un bon candidat per tenir un protocol 
d'actuació de millora de la qualitat de 
l'aire i per treballar en mesures que 
afavoreixin conductes i accions més 
sostenibles i netes. 

El Pla d'Acció per a la Millora de la 
Qualitat de l'Aire calendaritzarà accions 
a 5 anys vista i treballarà a partir d'una 
diagnosi sobre les emissions dels 
polígons industrials; el nivell i el tipus 
de mobilitat; el planejament urbanístic 
i les actuacions previstes i, l'activitat 
agrícola. A partir d'aquestes dades 
s'estructuren les línies estratègiques 
i les accions que han de permetre 
mantenir o millorar la qualitat de l'aire 
de les Franqueses.
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Les Franqueses vol blindar el 72% del 
municipi als parcs de renovables
S'inicia la tramitació de la modificació puntual del PGOU i s'aprova la 
suspensió per un any de les llicències per aquest tipus

El ple municipal extraordinari del 14 de juliol ha aprovat 
iniciar els tràmits per a la modificiació del Pla General 
d'Ordenació Urbana (PGOU) per a la regulació de 
la instal·lació  d'energia solar fotovolaica en sòl no 

urbanitzable. Paral·lelament, també s'ha aprovat la suspensió 
durant un any de la tramitació i de la concessió de noves 
llicències de parcs fotovoltaics, a excepció de les plaques 
solars per a autoconsum. Aquests 12 mesos de suspensió 
serviran per realitzar el procés de modificació del PGOU 
i blindar el sòl no urbanitzable davant futurs projectes 
d'energies renovables. 

Actualment, el PGOU només protegeix el 5% del territori de les 
Franqueses davant la instal·lació de grans parcs fotovoltaics. 
Són les 124 hectàrees properes al riu Congost incloses dins 
la Xarxa Natura 2000. A la resta del territori (urbà, agrícola 
i forestal) estan permeses aquestes infraestructures 
energètiques sense limitacions.

Durant el darrer any i gràcies a una primera suspensió 
temporal de l'atorgament de llicències per a parcs fotovoltaics, 
l'Ajuntament ha treballat en la modificació puntual del 
PGOU per protegir la majoria del territori agrícola i forestal. 
L'objectiu és que els parcs fotovoltaics només es puguin situar 
en zones urbanes, industrials, en àrees de serveis agrícoles i 
en sòl agrícola d'especial protecció. En aquest darrer tipus de 
sòl la instal·lació s'ha de realitzar en les següents condicions:

• Es prioritzaran projectes que siguin compatibles amb el 
manteniment de  l'activitat agrícola i/o ramadera i que no 
trenquin la connectivitat ecològica.

• S'ha de permetre el pas de la fauna i, en cas de fer 
plantacions per ocultar la instal·lació, han de ser 
d'espècies autòctones.

• La superfície màxima serà de 10 ha i la distància mínima 
entre parcs, de 1.000 metres.

• No està permesa la instal·lació en àrees amb hàbitats 
d'interès o amenaçats, en entorns fluvials i la seva àrea 
d'influència, en espais propers a equipaments preferents 
i comunitaris, a menys de 10 metres dels camins i a 
menys de 25 metres de rutes senyalitzades. Tampoc 
en zones d'arbres protegits ni on hi hagi construccions 
o habitatges catalogats o en espais amb patrimoni 
arqueològic.

Amb la modificació que l'Ajuntament de les Franqueses 
presentarà per a la seva aprovació a la Comissió d'Urbanisme 
de Barcelona, la protecció davant projectes d'instal·lació de 
parcs fotovoltaics abasta, com a mínim, un 72% del terme 
municipal.

El que busca la modificació és tenir un model energètic 
compatible amb la preservació de la qualitat paisatgística, 
la promoció de l'activitat econòmica agrària, la protecció 
ambiental i de la biodiversitat i del patrimoni arquitectònic 
i cultural del municipi. Ara, les llicències per a la insta·lació 
de parc fotovoltaics queden suspeses durant un any i serà 
durant aquest període quan la Comissió d'Urbanisme de 
Barcelona s'haurà de pronunciar sobre la modificació del 
PGOU en els termes que demana l'Ajuntament.

En vermell les zones protegides per l'actual PGOU (esquerra) i per la proposta de modificació presentada (dreta)

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Delegacions de les funcions d'alcaldia al mes d'agost

Marta Reche 
De l'1 al 7 d'agost

José Antonio Aguilera 
Del 15 al 21 d'agost

Montse Vila
Del 8 al 14 d'agost

Sònia Tenia 
Del 22 al 28 d'agost

Noves regidores a l'Ajuntament
Els nous càrrecs els ocupen Eva Navarrete, del grup Sal-CUP-Amunt, i 
Dolors Amaro, com a regidora no adscrita

L'Ajuntament ja disposa de dues noves regidores, 
Eva Navarrete, com a representant del grup Sal-
Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, 
i Dolors Amaro, com a regidora no adscrita a cap grup 

amb representació municipal. La presa de possessió dels 
càrrecs ha estat durant el ple municipal extraordinari del 14 
de juliol. Aquestes noves assignacions venen després que el 
passat mes de juliol Maria Forns i Àngel Profitós renunciessin 
als seus càrrecs per motius personals.

Eva Navarrete 
Bachs
Grup polític municipal Sal-CUP-
Amunt

Nascuda a Marata el 1971 
i mare de dues filles. 
Llicenciada en Traducció i 
Interpretació per la UAB. Ha 
treballat durant 10 anys en una 
empresa especialitzada en 
la venda de vins per internet 
com a responsable dels 
departaments d'atenció al 

client, catàleg i continguts, fins a reprendre l'estatus de 
professional autònoma el 2018, dedicada a la traducció i a 
l'assessorament en matèria de disseny, edició i gestió de 
continguts web. 
Activista implicada en diferents col·lectius i entitats 
polítiques, socials i culturals, no ha militat mai en cap 
partit polític. Ha estat presidenta del Centre Cultural 
de Marata (2017-2021) i representant de les entitats a 
la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut (2019-2021). Actualment, és 
secretària de l'Associació Sal, Fòrum Ciutadà, voluntària 
coordinadora del projecte de desplegament de fibra 
òptica a Marata i al Turó de les Mentides de la Fundació 
Guifi.net i sòcia cooperativista de diverses entitats 
d'economia social i solidària. 
Aquesta és la seva primera legislatura a l'Ajuntament de 
les Franqueses.

Dolors Amaro Fitó
Regidora no adscrita

Nascuda el 1962, Dolors 
Amaro és de les Franqueses 
i viu a Bellavista. Té estudis 
de batxillerat, d'informàtica i 
comptabilitat. És administrativa 
de professió, però el seu desig 
d’ajudar a canviar i millorar 
la vida de les persones l’ha 
portat cap a l’activisme social, 
raons aquestes per les que 
ha col·laborat amb Càrites, 

la PAH (Plataforma d’afectats per la Hipoteca), la PAM 
(Plataforma d’Afectats per les Multes) i altres grups 
d’ajuda a les persones, com l'associació Llar d'Avis de 
Bellavista. 
L’any 2015 va ser la cap de llista per Esquerra Verda a 
les eleccions municipals i l’any 2019 va formar part, en 
representació dels Comuns, en la candidatura que va 
presentar IEC a les eleccions municipals d’aquell any.
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Material escolar gratuït per als infants 
que cursin des d'Infantil 3 a 6è de Primària
Només l'alumnat inscrit en centres de fora de les Franqueses haurà 
de presentar documentació

Aquest curs 2022-2023 serà el primer en què l'alumnat 
des d'I3 (primer curs de segona etapa d'Educació 
Infantil) a 6è de primària gaudirà de la gratuïtat del 
material escolar. L'Ajuntament invertirà 170.000 euros 

en aquests ajuts que es tradueixen en 77 euros per alumne 
cada curs en concepte de material no inventariable i fungible: 
papers, llapis, bolígrafs, llibretes... i qualsevol altre element 
d'aquest tipus que es necessiti a l'aula.

D'aquests ajuts es beneficiaran tots els infants empadronats 
a les Franqueses matriculats dins o fora del municipi sempre 
i quan el centre educatiu tingui participació pública, o sigui, 
escola pública o concertada. 

Pel que fa a l'alumnat dels centres educatius de les 
Franqueses, la gestió es realitza directament a través de 
les escoles i, per tant, les famílies només hauran d'omplir 
un formulari i entregar-lo a l'escola. L'alumnat empadronat 
al municipi però escolaritzat en una altra població haurà de 
presentar la sol·licitud d'abonament de l'ajut presentant una 
instància entre el 19 i el 30 de setembre. El tràmit es podrà 
realitzar en línia a través de la seu electrònica de l'Ajuntament 
(www.lesfranqueses.cat) o presencial a les oficines del Servei 
d'Atenció a la Ciutadania (ctra. de Ribes,2, o c. Rosselló, 39). 
Per a aquest tràmit caldrà aportar el DNI/NIE dels/les tutors 

legals, el Llibre de Família, el volant d'empadronament en el 
cas que no coincideixi l'adreça del DNI/NIE amb el domicili 
actual, la documentació acreditativa d'estar cursant d'I3 a 6è 
en una escola pública o concertada i la factura o justificant de 
l'escola del pagament del material escolar del curs vigent.

Aquests ajuts se sumen a altres actuacions de col·laboració 
entre escoles i Ajuntament per promocionar l'educació com 
a eix bàsic pel creixement i pel desenvolupament de les 
persones i de la ciutadania, com les subvencions per a la 
millora dels fons documentals de les biblioteques escolars o 
per al foment a la reutilització dels llibres de text.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès



10

[ actualitat ]

S'aprova l'Ordenança Municipal de Tinença 
d'Animals de Companyia
El ple municipal extraordinari ha aprovat el text definitiu després de 
la resolució de les al·legacions

El ple municipal extraordinari, celebrat el 14 de juliol, 
ha aprovat de manera definitiva la nova Ordenança 
Municipal de Protecció, Tinença i Possessió dels 
Animals de Companyia, la qual substitueix la normativa 

del 1996. El text definitiu recull algunes de les al·legacions 
realitzades per la ciutadania i pel grup municipal SAL-CUP-
AMUNT durant el període d'exposició pública finalitzat el 15 
de març, i entrarà en vigor després de la seva publicació al 
BOPB.

Entre les propostes realitzades pel veïnat i incorporades 
a l'ordenança destaquen que "no es podrà deixar sols els 
gossos en el domicili més de 24 hores seguides sense atenció 
per part de les persones propietàries, posseïdores o persona 
en qui deleguin", en comptes de les 48 h previstes inicialment, i 
que la gratuïtat de l’obtenció del codi genètic es farà extensiva 
no només a les persones propietàries dels animals que ja 
estiguin censats en l’ANICOM (registre general d'animals de 
companyia) en el moment de l’entrada en vigor de l’ordenança, 
sinó també a les persones propietàries d’animals que tot i 
no estar censats, ho facin dins dels 6 primers mesos des de 
l’entrada en vigor de la normativa.

L'Ordenança Municipal de Tinença d’Animals de Companyia ja 
es va aprovar de manera inicial el mes de gener després d'un 
període on la ciutadania va poder participar en la redacció i 

Aquest mes de juliol ha finalitzat el primer cicle 
d’audiències públiques. Unes sessions creades amb 
l’objectiu de generar un espai d’intercanvi i diàleg entre 

l’alcalde, Francesc Colomé, la regidora de Participació, 
Montse Vila, i la regidora de Relacions Ciutadanes, Marta 

Corró d’Avall tanca el primer cicle d’audiències públiques
Reche, amb els veïns i veïnes de les Franqueses. Des del mes 
de desembre i fins aquest estiu s’ha celebrat una audiència a 
tots els pobles amb persones escollides de manera aleatòria 
mitjançant un sorteig. Al llarg de les trobades les persones 
participants han pogut expressar les seves inquietuds i 
presentar les seves propostes. Ha sorgit temes relacionats a 
la seguretat, a la neteja, a la mobilitat,... Tots aquests temes 
s’han comentat durant les sessions i també s’han traslladat 
a les àrees pertinents per treballar-les. Per tant, tots els 
participants han rebut una resposta i, a més, s’han penjat 
tots els retorns a l’apartat de participació de la pàgina web 
municipal www.lesfranqueses.cat

Al llarg d’aquesta primera experiència s’ha fet una enquesta 
de cada audiència amb una puntuació mitjana de 4,5 sobre 5 i, 
per tant, una valoració molt positiva de tot el procés. Després 
d’aquest cicle inicial, l’Ajuntament ja treballa en la següent 
temporada que començarà a partir de setembre.

L'última audiència d'aquesta temporada s'ha fet al juliol, a Corró d'Avall

l'elaboració del text amb l'objectiu que aquest acabés recollint 
les opinions i propostes de tothom.

La principal novetat que presenta la nova normativa és 
l’obligació de les persones propietàries dels gossos a facilitar 
l'ADN de les seves mascotes, el qual permetrà identificar 
l'origen dels excrements i mitigar la seva presència als espais 
públics urbans o rurals millorant així la salut pública, el 
civisme i la convivència. Les persones propietàries dels gossos 
disposen de 9 mesos, a comptar des de la data d'entrada en 
vigor de l'ordenança, per a facilitar a l'Ajuntament el certificat 
veterinari que acrediti el registre genètic (ADN) mitjançant 
una mostra de sang o saliva de l'animal. Durant els primers 
sis mesos, aquest procés es realitzarà de manera gratuïta en 
els centres col·laboradors que indiqui el consistori. El llistat 
de centres col·laboradors es publicarà en el moment d'iniciar-
se el procés de recollida de mostres per tal que la ciutadania 
pugui escollir lliurement el centre que consideri més adient. 
Un cop exhaurits aquests 6 mesos, la ciutadania assumirà la 
despesa del servei d'extracció de sang o saliva, així com la 
taxa corresponent per a l’obtenció del codi genètic.
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Participa en el Pla Local d’Igualtat i de 
Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere 
L'Ajuntament habilita un formulari obert per recollir propostes

El Pla Local d’Igualtat i de Diversitat Sexual, 
Afectiva i de Gènere de les Franqueses ha de ser 
un dels principals instruments de planificació i 
implementació de les polítiques públiques de gènere 

al municipi. Aquests documents estan formats per un 
seguit d’objectius i mesures que permeten desenvolupar 
una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar 
la situació de dones, d’homes i de persones LGBTI en un 
territori a partir d’una diagnosi prèvia.

L'elaboració d'aquest pla a les Franqueses ja s'ha iniciat i 
compta amb diverses accions obertes a la ciutadania. En 
els últims mesos s'han fet trobades a tots els pobles del 
municipi per recollir impressions i elaborar una diagnosi. 
La fase de disseny del pla d'accions també preveu la 
participació dels veïns i de les veïnes de les Franqueses 
mitjançant un formulari obert per recollir propostes al 
voltant dels cinc eixos de la diagnosi. Aquest formulari 

estarà actiu fins al 20 
de setembre, després 
l'equip tècnic impulsor 
del projecte escollirà i 
planificarà les propostes 
que considerin més 
necessàries.

A www.lesfranqueses.
cat trobareu el formulari 
i podreu consultar el 
resum dels punts forts 
i aspectes a millorar 
dels cinc eixos de la diagnosi i algunes propostes d'accions 
sorgides a partir de la diagnosi i de l’anàlisi de les bones 
pràctiques d'altres municipis. Es recomanable llegir el 
document abans de contestar el formulari per conèixer 
l'estat de la igualtat de gènere a les Franqueses. 



TALLERS &
OCTUBROCTUBREE
Taller "Maternitats i sexualitats"
Amb Les Magranes al Centre Cultural de Bellavista
Divendres 7 d'octubre, de 10 a 12 h
La maternitat suposa un punt d'inflexió en la sexualitat de la dona. Tot un seguit de canvis físics, emocionals, 
psicològics i hormonals deixen una empremta que modifica amb escreix la nostra autopercepció i vivència del 
plaer. En aquest taller aprendrem a integrar i acceptar tots els canvis, així com a gaudir d'questa nova etapa en la 
sexualitat de la dona superant tabús.
* Activitat emmarcada dins la Setmana Mundial de la Lactància Materna.

Taller "Dona i escacs"
Amb el Club d'Escacs les Franqueses a l'Espai Can Prat
Dissabte 22 d'octubre, d'11 a 13 h
Les dones als escacs? Sí, gràcies. Fomentem la igualtat amb els escacs i acabem amb les desigualtats i la poca 
participació de les dones en aquesta disciplina. Els escacs poden esdevenir una eina d'igualtat de gènere. 

NOVEMBRENOVEMBRE      
Taller pràctic "Defensa personal per a dones"
Amb Raquel Garcia Galindo a l'Espai Can Prat
Diumenge 6 de novembre, de 10 a 12 h
Destinat a dones majors de 15 anys per aprendre a defensar-se en situacions d'assetjament masclista; conèixer 
les tècniques de prevenció d'una manera fàcil i en un ambient proper i, desenvolupar la capacitat de reacció, 
l'autoconfiança i l'autocontrol. 
* Activitat emmarcada dins la commemoració del 25N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers 
les dones.

Taller pràctic "Tirada contra la violència masclista"
Amb el Club Tir amb arc Les Franqueses a les instal·lacions del club 
Diumenge 20 de novembre, de 10 a 13 h
La violència masclista és aquella que s'exerceix contra les dones pel fet de ser dones. És fruit de la discriminació i 
la desigualtat de gènere. És universal i s'ha adaptat al pas del temps als diferents contextos socials i culturals. Amb 
aquesta tirada llançarem els arcs contra aquesta xacra a la què hem de posar fi per viure en un món més just.
* Activitat emmarcada dins la commemoració del 25N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers 
les dones.  

DESEMBREDESEMBRE
Taller "Tuppersex educatiu"
Amb Les Magranes a l'Espai Can Prat
Dilluns 12 de desembre, de 17.30 a 19.30 h
L'art de jugar per plaer. Una divertida reunió de tuppersex on mostrar i explicar el funcionament de les joguines 
eròtiques és un excel·lent pretext per parlar de manera distesa de sexe i aprofundir en l'anatomia, en l'erotisme i 
en fisiologia del plaer.

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

XERRADES

Grup d'acompanyament al dol perinatal, gestacional i neonatal
Amb la col·laboració de l'Associació Espai Nadó - Espai Infant les Franqueses (ENEI) a l'Aula 1 del 
Centre Cultural de Bellavista
L'últim dissabte de cada mes, de 10.30 a 12 h
Grup d'acompanyament al dol perinatal, gestacional i neonatal que es reuneix amb l'objectiu d'oferir a les 
famílies un espai segur on compartir experiències, validar i normalitzar emocions, i trobar i donar suport en 
moments difícils. 
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[ les Franqueses en imatges ]

Festa Major de Bellavista
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Maratafolk
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[ actualitat ]

Més de 800 infants i joves gaudeixen de 
les activitats d'estiu de les Franqueses
L'alcalde i les regidores d'Esports i de Relacions Ciutadanes visiten 
el Juliol Esportiu i el casal de Llerona

Durant aquest mes de juliol, més de 800 infants i joves 
participen en les propostes educatives, lúdiques i 
esportives d'aquest estiu. Les activitats s'han iniciat 
la primera setmana del mes i es desenvolupen en 

diversos equipaments municipals i centres educatius. L'oferta 
abasta des dels 4 fins als 18 anys.

A principis de juliol l'alcalde, Francesc Colomé, i les regidores 
d'Esports, Montse Vila, i de Relacions Ciutadanes, Marta 
Reche, han visitat les activitats del Juliol Esportiu a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró d'Avall i el Casal Infantil 
de Llerona, un dels molts casals que s'estan realitzant. 
Durant la visita han pogut parlar amb els/les monitors/es i 
coordinadors/es per saber com estan funcionant les activitats 
i també han compartit una estona amb els infants participants.

L'oferta 2022 d'estiu de les Franqueses compta amb activitats 
esportives multidisciplinars, que es desenvolupen al pavelló 
de l'Espai Can Prat, a la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d'Avall i a l'IES Lauro i en les què hi participen uns 300 infants 
i joves.

Pel que fa a les activitats educatives i lúdiques, el nombre de 
participants és de més de 500 i compten amb propostes com 
casals (escoles Colors, Bellavista-Joan Camps, Camins i Joan 
Sanpera i les Antigues Escoles de Llerona), amb una proposta 
mixta que combina casal a Can Ganduxer amb colònies 
a Ogassa, amb campaments a Navès per a joves i amb 4 
setmanes temàtiques a l'Espai Zero (setmanes explosives, 
d'interpretació davant la càmera i de creació i producció de 
videoclips).

Els casals municipals i els Juliol Esportiu es realitzen durant 
tot el mes de juliol. A més a més, com a propostes municipals 
també hi ha activitats aquàtiques a la piscina municipal, i els 
casals musicals de l'Escola Municipal de Música. Més enllà, 
diverses entitats i associacions també han ofertat casals 
temàtics, sobretot esportius.



[ recepcions esportives 2021-22 ]

CF Bellavista Milan Prebenjamí, campió de la lliga 
CEVO, i Benjamí B, campió de lliga i ascens a 2a 

divisió

CF les Franqueses Infantil B, campió de lliga i 
ascens a 1a divisió

CF les Franqueses Cadet C, campió de lliga i ascens 
a 1a divisió

CF les Franqueses Prebenjamí C, campió de lliga

Fit Dance Company del Club Tennis els Gorchs per les 
primeres posicions dels grups Infantil, Júnior i Adult de 
Dansa Urbana i pels campionats d'Espanya en duos i solistes

Club Hoquei les Franqueses, Prebenjamí, campió de 
lliga de la categoria bronze
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[ recepcions esportives 2021-22 ]

Club Volei les Franqueses Sènior, campió de lliga i 
ascens a 3a divisió

AE Dinasty Cheerleading i Gimnàstica Rítmica les 
Franqueses, per assolir el Campionat d'Espanya en 

diferents nivells i categories

Secció d'handbol del Patronat Municipal d'Esports 
Infantil per assolir la 1a posició en el Top 4 de la 

Lliga Catalana i disputar el Campionat d'Espanya

Secció d'handbol del Patronat Municipal d'Esports  
Cadet per assolir la 2a posició en el Top 4 de la Lliga 
Catalana i disputar el Sector del Campionat d'Espanya

AEH les Franqueses Sènior Femení Negre, ascens a 
1a Catalana

Club Twirling les Franqueses, pels mèrits individuals 
aconseguits als campionats d'Espanya, d'Europa i a 

la Copa d'Europa
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ recepcions esportives 2021-22 ]

Club Tir amb Arc les Franqueses per assolir la Lliga 
Catalana i el Campionat de Catalunya en diferents 

modalitats

Secció de bàsquet del Patronat Municipal d'Esports 
Premini femení, campió de lliga nivell D1

Secció de bàsquet del Patronat Municipal d'Esports 
Mini masculí, campió de la lliga nivell D2

Secció de bàsquet del Patronat Municipal d'Esports 
Cadet femení, campió de la lliga nivell A2 i sots 

campió del Campionat Territorial nivell A2

(D'esquerra a dreta i de dalt a baix) Club Tennis els Gorchs 
pel Campionat de Lliga de l'Aleví A i per mèrits individuals; 
Bàdminton del PME per guanyar els Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya; Club Patinatge Artístic les Franqueses, per 
victòries individuals al Campionat de Catalunya; UCF pel 
Campionat de Catalunya contrarellotge individual; Club 
A4 el Km, Copa Vallesana de Trail i CNG, diversos mèrits 
individuals en natació artística
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Espectacles Infantils i Familiars, Humor&Co i concerts
[ espectacles ]

Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars 
Ds. 24 de setembre
18 h Teatre Auditori Bellavista 
Durada: 60 minuts - Preu: 5 i 4* euros - Recomanat a partir de 5 anys

SOC UNA NOU. Zum-Zum Teatre. L’advocada Marinetti és una dona implacable i 
amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què 
l’Omar, un nen refugiat, cau d’una branca de la seva noguera. El nen transforma la seva 
vida per complet i per poder quedar-se amb ell, diu que és una nou i que, segons una 
antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal, incrèduls, 
escolten als testimonis. Mentre, l’Omar recorda com va haver de fugir d’un país en 
guerra i com va perdre als seus pares al mar, esperant tenir una oportunitat a la vida.

Text: Ramon Molins a partir del conte de Beatriz Osés. Direcció: Ramon Molins. 
Intèrprets: Jesús Agelet, Andrés Batista, Begonya Ferrer i Jordi Gilabert/Albert García.

Cicle Humor & Co.

Dv. 30 de setembre
20 h Casal Cultural 
de Corró d'Avall
Durada: 90 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros

ELLES. La Melancòmica. Una peça d'humor satíric que fa 
un bon repàs als clixés de gènere i treu a escena, sense 
pèls a la llengua, els temes femenins dels que ningú parla. 
A l'escenari, tres joves actrius amb molta energia i amb una 
química escènica innegable parteixen des dels seus propis 
cossos i la seva pròpia realitat per repassar en clau d'humor 
grans temàtiques de gènere i sexistes.

Idea i direcció: Mireia Casado. Intèrprets: Paula Joseph, 
Agnès Jabbour i Mireia Casado.

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.

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).
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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: 120 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. 

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.

Música

Dg. 1 de gener
19 h Teatre Auditori Bellavista 
Durada: 85 minuts - Preu: 18 i 15* euros

CONCERT D'ANY NOU. Orquestra Internacional Maravella. L'Orquestra Maravella, 
nascuda a Caldes de Malavella en la primavera de l'any 1951, porta 70 anys seguits 
actuant a tot el món (Bèlgica, Alemanya, Itàlia, França, Àustria, Suïssa, Portugal, 
Holanda, Andorra, Dinamarca, Rússia, etc). Aquest serà el 31è Concert de Cap d’Any 
que fan a les Franqueses. Un gran espectacle de música i cançons de diferents estils 
i èpoques per compartir en família. Tot un clàssic de les Franqueses.

Cantants: Imma Comadevall, Meritxell Galán, Benjamí Felip i Audreu Montiel. 
Direcció musical: Eduard Font.
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Espectacles Infantils i Familiars, Humor&Co i concerts
[ 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  
Xarxes socials: @ viulesfranquesespmceij

Adreces i telèfons:
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. Can Ganduxer, Avinguda de la 

Sagrera,1. Tel. 938 466 506 
Teatre Auditori de Bellavista. Carrer 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 d'Espectacles 
Infantils i Familiars

Ds. 14 de gener
18 h Teatre Auditori de 
Bellavista
Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 
5 anys

CAMÍ A L'ESCOLA. Cia. Campi qui pugui. Tres germanes 
s’han d’enfrontar diàriament amb multitud d’adversitats i 
perills per arribar a l’escola. Un camí diari que sempre és 
diferent i que, avui, ho canviarà tot. Una realitat per a  molts 
infants d’arreu del món que són conscients que només 
l’educació els obrirà portes a un futur millor. Camí a l’escola 
és un espectacle suggerent que s’inspira en el documental 
Sur le chemin de l’école de Pascal Plisson i en la història real 
d’infants d’arreu del món. Infants autònoms i capaços, amb 
ganes d’aprendre i de canviar el seu món.

Direcció artística: Rosa Díaz. Interprets: Aitana Giralt, Alícia 
Buil, Cristina García, Jordi Pedrós.

Teatre

Ds. 21 de gener
20 h Teatre Auditori 
Bellavista 
Durada: 75 minuts
Preu: 8 i 6* euros

AMORS. Ajuntament de Mataró / Vania Produccions. Abans 
de marxar als Estats Units a estudiar, en Giorgio reuneix 
els seus amics en el que serà probablement l’últim sopar 
junts durant els pròxims dos anys. Al llarg de la nit, mengen, 
beuen, canten i, com solen fer sempre que es troben, airegen 
els anhels i els fracassos més íntims, a més d’algun secret 
molt ben guardat. La vetllada servirà també per reivindicar 
valors i creences i per reafirmar l’imaginari eròtic i les 
preferències sexuals de cadascú.

Després de la funció es farà un col·loqui moderat per l'Abel 
Huete, assessor de l'Ajuntament de Mataró en temes de 
sexualitat i gènere.

Direcció i text: Pere Anglas. Ajudanta de direcció: Minerva 
Prat. Interpretació:  Pol Martínez, Clara Bellavista, David 
Pruna, Nerea Ferrer i Raquel Ayllón. 

Commemoració del bombardeig de 1939 

Ds. 28 de gener
20 h Casal Cultural Corró d'Avall 
Durada: 65 minuts - Preu: 8 i 6* euros

ELS DARRERS DIES DE LA CATALUNYA REPUBLICANA. Terra Teatre. Aquesta 
obra és la narració verídica d’uns dies dramàtics viscuts per l’escriptor, historiador 
i polític, Antoni Rovira i Virgili, quan la guerra entra en fase culminant amb 
l’ofensiva final de Franco contra Catalunya. Multitud de temes connecten els anys 
30 amb l’actualitat: les relacions entre Catalunya i Espanya, els èxodes per Europa 
i la por a la pèrdua de la pròpia identitat. Rovira i Virgili narra, en primera persona, 
el viatge sense retorn que va fer amb la seva família i diverses personalitats 
polítiques i culturals fins a França.

Text: Antoni Rovira i Virgili, adaptat per Jordi Hervàs. Direcció: Marc Hervàs. 
Interpretació: Jordi Hervàs. Músic: Edmon Bosch (violoncel).
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3 dissabte (set.)

11è Torneig de Futbol. Trofeu Ajuntament de les 
Franqueses (fase preliminar)
19 h Zona Esportiva de Llerona
US Corró d'Amunt vs. AE Ramassà
.......................................................................................

5 dilluns (set.)
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
.......................................................................................

7 dimecres (set.)
11è Torneig de Futbol. Trofeu Ajuntament de les 
Franqueses
20.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró d'Avall
(guanyador preliminar) vs. CF Les Franqueses

22 h Zona Esportiva Municipal de Corró d'Avall
CE Llerona vs. CF Bellavista-Milan

8 dijous (set.)
11è Torneig de Futbol. Trofeu Ajuntament de les 
Franqueses
20.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró d'Avall
Tercer i quart lloc 
22 h Zona Esportiva Municipal de Corró d'Avall
Final 
.......................................................................................

11 diumenge (set.)
Diada Nacional de Catalunya
10.30 h Sala de plens de l'Ajuntament
Conferència 'La Catalunya que guanya: l'Onze de 
Setembre i els sentiments que mouen el món' a 
càrrec del periodista Toni Aira.
12 h Acte Institucional al monòlit del passeig 
del Tagamanent amb ofrena floral i concert de 
la Coral Xeremella i Cor Camins i ballada de 
sardanes amb Sardanistes Franquesins
.......................................................................................

23 divendres (set.)
Vine a conèixer el TEA Vallès Oriental
19 h Sala polivalent de l'Espai Can Prat
Org. TEA Vallès Oriental, amb el suport de 
Federació Catalana d'Autisme, Centre de Recursos 
amb TEA i Ajuntament
.......................................................................................

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

Cicle d'espectacles infantils i familiars. 
"Soc una nou" de Zum-Zum Teatre
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Recomanat a un públic a partir de 5 anys.
Preus: 5 euros (general), 4 euros (reduït)
Entrades a www.entrapolis.com 
.......................................................................................

26 dilluns (set.)
Consell del Poble de Corró d'Amunt
19 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
.......................................................................................

29 dijous (set.)
Ple Municipal
19 h Can Ribas
.......................................................................................

30 divendres (set.)
Cicle Humor & Co. "Elles" de La Melancòmica
20 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Preus: 9,5 euros (general), 8 euros (reduït)
Entrades a www.entrapolis.com
.......................................................................................

1 dissabte (octubre)
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

"Les nits d'agost, 
les més clares de l'any"

La programació detallada de les 
diferents festes majors es farà 

pública al web municipal.

 Escaneja aquest codi QR!

[ agenda ]
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[ agenda ]

TORNEJOS 
ESPORTIUS
TORNEIG DE BÀSQUET
27 i 28 d'agost - Categoria Infantil
3 i 4 de setembre - Categoria Cadet
A la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
Org. CB les Franqueses

TORNEIG DE LLEURE DE BÀSQUET 3X3 
9 de setembre, de 19 a 00 h Zona Esportiva 
Municipal de Corró d'Avall
Org. CB les Franqueses

TORNEIG DE FUTBOL
10 i 11 de setembre 
Al Camp de Futbol Municipal de Corró d'Amunt
Org. US Corró d'Amunt

ACTIVITATS I 
CURSOS
CASAL DE SETEMBRE
1 i 2 de setembre al Centre Cultural de Bellavista 
i Centre Cultural de Can Ganduxer
Preus: 

Inscripcions al Casal Municipal Infantil del 
Centre Cultural de Bellavista de dl. a dv. de 9 a 
13 h, o amb el coordinador dels vostres Casals 
Municipals d'Estiu.
- Del 13 al 19 de juliol per empadronats/ades
- Del 20 al 27 de juliol per no empadronats/ades
Places limitades

EXPOSICIÓ "25 IMPERDIBLES"
Del 8 al 30 de setembre Biblioteca Municipal de 
Corró d'Avall
Horaris al matí: dilluns i dijous de 10 a 13.30 h
Horaris a la tarda: de dilluns a divendres de 15 a 20 h
Donar a conèixer 25 narracions il·lustrades i àlbums 
on la imatge té una funció rellevant o essencial. Amb 
aquesta exposició-joc es vol promoure la lectura 
atenta de llibres il·lustrats i àlbums.
Adreçat a infants d'Educació Infantil i Primària i a 
persones interessades en els llibres il·lustrats.
Org. Servei de Biblioteca Municipal, amb suport 
de Diputació de Barcelona

EXPOSICIÓ "MASIES I PAISATGES DE CORRÓ 
D'AMUNT"
Del 10 de setembre fins al 10 d'octubre Sala 
petita de les Antigues Escoles de Corró d'Amunt.
Exposició de pintures de Victor Busquet Puchos.
Org. AV Sant Mamet de Corró d'Amunt

CLASSES PRÀCTIQUES DE PINTURA
Dilluns i dijous de 17 a 19 h Antigues Escoles de 
Corró d'Amunt
Comença el curs el 12 de setembre de 2022 i 
acaba el 20 de juny de 2023.
Preu: 25 euros /mes
Inscripcions a veinscorro@gmail.com
Org. AV Sant Mamet de Corró d'Amunt

CASALS INFANTILS MUNICIPALS
Del 5 de setembre fins al juny, de 16.30 a 18.30 al 
Centre Cultural de Bellavista i al Centre Cultural 
Can Ganduxer
Servei educatiu en el lleure adreçat a infants de 
3 a 11 anys.
Inscripcions a partir del 5 de setembre.
Més info. a casalsinfantils@lesfranqueses.cat o al 938 
405 781 (Centre Cultural de Bellavista) o a 938 466 506 
(Centre Cultural de Can Ganduxer)

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES
De l'1 de setembre fins al 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.
Preu: 11.50 euros /mes
Inscripcions a partir de l'1 de setembre.
Més info. a casalsinfantils@lesfranqueses.cat o al 938 
405 781 (Centre Cultural de Bellavista) o a 938 466 506 
(Centre Cultural de Can Ganduxer)

ESPAI ZERO
A partir de l'1 de setembre
Dimarts, dijous i divendres de 18 a 20 h a l'Espai 
Zero del Centre Cultural de Bellavista
Adreçat a joves a partir de 12 anys.
Més informació a 938 402 624 / 670 433 346, al 
correu pij.franqueses@lesfranqueses.cat o a 
l'Instagram @espaizer0
Org. Espai Zero

CURSETS DE SARDANES
Dimarts 20 i 27 de setembre, de 17.15 a 18.15 h 
(Casal de la Gent Gran de Corró d'Avall) - Pràctica
Divendres 23 i 30 de setembre, de 17.15 a 18.30 h 
(Centre Cultural de Bellavista) - Ensenyar a ballar 
a principiants, 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
Comença el curs el 13 de setembre de 2022 i 
acaba el 20 de juny de 2023.
Preu: 10 euros /mes
Inscripcions a veinscorro@gmail.com
Org. AV Sant Mamet de Corró d'Amunt

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Diumenges 4, 11, 18 i 25 de setembre, d’11 a 13 h 
Circuit de Cal Gavatx
Preu: 1,5 euros/ viatge, abonament 5 euros/4 viatges 
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

SETMANA CULTURAL DEL CASAL 
D'AVIS DE BELLAVISTA 2022
DEL 5 A L'11 DE SETEMBRE

Dilluns, 5 de setembre
10 h Torneig de dòmino i parxís.
10 h Muntatge de l’exposició de treballs manuals.
17 h Ballada de sardanes a càrrec de Sardanistes 
Franquesins.
18 h Actuació del grup musical Flors i Violes.

Dimarts, 6 de setembre
10 h Torneig de dòmino i parxís.
17 h Exhibició de ball en línia a càrrec dels 
alumnes del casal.
18 h Exhibició de sevillanes.

Dimecres, 7 de setembre
17 h  Actuació del grup La Madrugá de l'Hermandad 
Rociera de Bellavista.
18 h Actuació de sevillanes a càrrec dels alumnes 
del casal.
19 h Concurs de truites de patates.

Dijous, 8 de setembre
9 h Torneig de petanca a les pistes del casal.
17 h Exhibició de taitxí a càrrec dels i les alumnes 
del casal.
18 h Actuació del grup musical Nuevas 
Implicadas.

Divendres, 9 de setembre
18 h Representació de l’obra de teatre El 
Inspector a càrrec dels alumnes del Grup de 
Teatre de les Franqueses del Vallès.  

Dissabte, 10 de setembre
14 h Dinar popular.
16 h Actuació del grup Piel Canela de l’Associació 
de Veïns de Bellavista.
17.30 h Actuació del grup Vallès Músic amb 
l’espectacle Chicas de oro.

Diumenge, 11 de setembre
14 h Dinar dels socis del Casal d’Avis de 
Bellavista.
16 h Lliurament dels trofeus de petanca, de 
dòmino, de parxís i del concurs de truites a 
càrrec de l’alcalde i de la regidora de Gent Gran.
17 h Comiat de la Setmana Cultural amb ball i 
música en viu.

TOTES LES ACTIVITATS D'AQUESTA 
AGENDA ESTAN SUBJECTES 

A POSSIBLES CANVIS. 

Més informació a www.lesfranqueses.cat
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"Del setembre a la tardor, 
torna la calor"

HORARIS D'ESTIU DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

EQUIPAMENTS CULTURALS

Can Ganduxer: atenció telefònica durant 
el mes d'agost de 9.30 a 13.30 h.

Casal Cultural de Corró d'Avall:
- Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 23 h
- Divendres i dissabte de 9 a 24 h
- Diumenge de 9 a 16 h 

Centre Cultural de Bellavista, Can 
Font i Cal Gavatx tancats el mes 
d'agost.

Biblioteques: tancades durant el mes 
d'agost.

POLICIA LOCAL
Entre el 8 i el 21 d'agost no hi ha atenció 
administrativa i per multes.

CAN RIBAS - CENTRE DE RECURSOS 
AGRARIS
Tancat del 8 al 21 d'agost.

L'horari del Viver d'Empreses durant 
l'agost és de dl. a dv. de 9 a 13 h.

SERVEI D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

Ajuntament: obert durant l'agost de 8.30 
a 14 h.

Bellavista: tancat del 8 al 19 d'agost, la 
resta de dies atén de 8.30 a 14 h.

DEIXALLERIES
Horari d'estiu de l'1 de juliol al 31 d'agost:

- Dilluns de 8 a 14 h (les deixalleries de 
Granollers Nord i Mollet del Vallès)
- Dimarts de 16 a 19 h (totes les 
deixalleries)
- De dimecres a diumenge de 8 a 14 h 
(totes les deixalleries)

HISENDA
Tancat del 8 al 21 d'agost, la resta de dies, 
obert de 8.30 a 14 h.

POLÍTIQUES SOCIALS
Servei a Corró d'Avall tancat entre l'1 i 
el 26 d'agost. A Bellavista obert en els 
horaris habituals.

Casal Infantil municipal: obert en horaris 
habituals a partir del 5 de setembre.

Centre Municipal de Joves i Espai Zero: 
tancats a l'agost

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
Oficines estan tancades del 8 al 23 
d'agost. Entre l'1 i el 5 d'agost i el 24 i 
el 31 d'agost, l'horari és de 9 a 14 h. A 
partir de l'1 de setembre es recuperen els 
horaris habituals.

CAP DE BELLAVISTA
De dilluns a divendres de 8 a 20 h 
Dissabte de 9 a 17 h

CAP DE CORRÓ D'AVALL
De l'1 d'agost al 2 de setembre:

- Dl., dc. i dv. de 8 a 15 h
- Dt. i dj. de 13 a 20 h

* Atenció pediàtrica tanca el 16 i 25 d'agost

HORARIS D'ESTIU DELS CENTRES 
D'ATENCIÓ PRIMARIA DEL MUNICIPI

INSCRIPCIONS OBERTES AL CENTRE DE 
FORMACIÓ D'ADULTS DE BELLAVISTA
A partir del 2 de setembre 
Cal demanar cita prèvia al 938 402 653 i hi haurà una entrevista 
inicial d'acolliment.
Horari d'atenció:
- Del 2 a l'1 de setembre, dl., dt. i dc. de 15 a 19 h, dj. i dv. de 9 a 13 h.
- A partir del 19 de setembre, consultar l'horari de secretaria. 
Comença el curs.
Escaneja el codi QR per saber quins cursos es fan!

NOU HORARI DE LES BIBLIOTEQUES A PARTIR DE SETEMBRE
A partir de l'1 de setembre

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BELLAVISTA
- Matins: dimarts i dimecres de 10 a 13.30 h
- Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 20 h
- Dissabtes: de 10.30 a 13.30 h

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORRÓ D'AVALL
- Matins: dilluns i dijous de 10 a 13.30 h
- Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 20 h
- Dissabtes: de 10.30 a 13.30 h

TALLERS I ACTIVITATS A CAN FONT
CURS 2022-2023
A partir del setembre 

HORARIS D’INSCRIPCIÓ I D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
- Dimarts i dimecres, de 10 a 12 h.
- De dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h.

Inscripcions i informació també al web www.canfont.info



26

[ grups polítics ]

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

El canvi climàtic és un fet. La temperatura mitjana d’un dels llocs més freds del món, que és a Rússia, ha passat de -10 graus 
a -7,1 en poc més de 50 anys. Això ens ha de fer pensar en mesures urgents i efectives per combatre aquest canvi. Per aquest 
motiu, Junts, des del govern, treballa per a la millora dels edificis municipals, per fer-los més sostenibles amb la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques als sostres per aprofitar l’energia solar i reduir-ne el consum. A la vegada, hem aconseguit frenar 
la instal·lació de parcs fotovoltaics en terrenys agrícoles i en sòl no urbanitzable, ja que pensem que hi ha espais més adients 
per generar energia solar. No hem d’oblidar que els camps de conreu garanteixen la nostra alimentació. L’energia renovable és 
molt important, però la preservació de l’agricultura ho és tant o més.

Altres línies d’actuació son els carregadors elèctrics, l’aparcament garantit per agafar el tren, la priorització semafòrica pel 
transport públic i els carrils bici amb aparcaments segurs.

Municipis amables
Fa temps que sento-ho dir per part del equip de govern, però que vol dir exactament?. Vol dir que la gent va amb un somriure 
dient bon dia a tothora? Vol dir que si vens a viure-hi, et regalen un pack de benvinguda i et fan un curset de com ser amable? Vol 
dir que si et multen, pots pagar amb somriures i abraçades? No ho tinc massa clar si es refereix a la gent que hi vivim o al propi 
tarannà del municipi.
En quant a la gent no se si es pot fer gaire cosa, excepte potser donar un entorn sa i engrescador. Com l’article es curt, deixaré 
la part engrescadora per un altre dia. 
Em centraré amb una època del any, l’estiu. Hem tingut onades de calor, i el municipi no esta preparat per donar solucions. 
Urbanísticament, se aposta per places dures que tenen dues conseqüències un sobreescalfament pel reflex del paviment i que 
quan plogui fort no tenen capacitat de retenció de l’aigua. Moltes tenen pocs arbres i alguns carrers tampoc hi tenen, son un 
element que a part donar alivi al ciutadà quan pica el sol, ajuda a baixar temperatures. En quan als arbres la capacitat que te 
aquest ajuntament per talar arbres i no replantar més es digna de estudi, com el seu manteniment costa diners quants menys 
arbres millor?. Social, perquè no se anuncien mesures com la gratuïtat de la piscina en onades de calor per franges de població 
vulnerables, perquè no es dona accés a refugis climàtics, o sigui que estigués fresc, per ciutadans que no tenen possibilitats 
de poder gaudir a casa? En definitiva un municipi amable es el que fa que tothom se senti ben acollit i inclòs, no se si es el cas.

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

Rafael Bernabé
Regidor del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – AM

A partir de l’1 de setembre anar de Les Franqueses a Barcelona et costà 0 euros gràcies al Pla de Xoc de Pedro Sánchez. Els 
i les socialistes subvencionem el transport públic com mai s’ha fet fins ara, amb la gratuïtat dels abonaments de Renfe de 
rodalies i mitja distància. 
Aquesta és una de les mesures que activem davant la incertesa causada per la invasió d’Ucraïna. Volem protegir als nostres 
veïns i veïns de la pujada de preus, assegurar un repartiment just de les càrregues i continuar transformant i modernitzant la 
nostra societat.
Els nous impostos als bancs i les grans empreses elèctriques, de gas i petrolíferes  són altres de les mesures que el govern 
socialista posa en marxa, com també ho és la beca complementària de 100 euros mensuals que més d’un milió d’alumnes 
majors de 16 anys rebran de setembre a desembre, perquè no volem que ningú deixi els seus estudis per motius econòmics. 
Som conscients de les dificultats econòmiques a què ens enfrontem, de l’escalada dels preus i de la incertesa que tot plegat 
genera, per això calen mesures útils i justes que resolguin els problemes reals.
Els i les socialistes governem per transformar i també per protegir a la majoria social, continuem treballant a peu de carrer, 
ens trobareu, com sempre, al vostre costat!
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Quan arriba l’estiu tenim la sensació de tancar un cicle i, després de gaudir de les vacances, començar un altre. Els polítics, 
normalment, acostumem a repassar el que hem fet i el que queda per fer. 
Aquest estiu, però, és especialment rellevant perquè marca l’inici de la darrera temporada del mandat que va començar el 2019. 
En aquests anys, des de Cs LFV, hem fet una oposició fiscalitzadora de l’acció de govern però responsable i constructiva. Hem 
defensat els nostres valors i el nostre programa electoral,  hem treballat dia a dia perquè moltes de les nostres propostes 
poguessin sortir endavant. Hem fet sempre el que consideràvem millor pels nostres veïns i veïnes des d’una política de proximitat, 
sempre oberts a escoltar les seves demandes per portar-les al Ple i donar-los una solució. 
En aquest últim cicle de mandat continuarem treballant per fer de les Franqueses un municipi més segur, més net i on els joves 
franquesins puguin quedar-se a viure perquè hi ha habitatges assequibles per a ells i elles. Un municipi on es puguin estudiar 
suficients cicles formatius per poder trobar feina de qualitat i poder emancipar-se. Un municipi amb una fiscalitat més baixa per 
les famílies i un municipi atractiu per la inversió i la creació de riquesa i llocs de treball.
Continuarem treballant per les Franqueses del futur amb la vostra confiança i el nostre compromís. Bon estiu i bones vacances!

El 14 de juliol el Ple municipal va aprovar l’adjudicació del contracte de la residència de gent gran i centre de dia a Bellavista. 
El nostre grup s’ha posicionat repetidament contra aquest centre, i hem exposat els nostres arguments als plens municipals, 
en articles a la premsa i en un full informatiu que vàrem distribuir a les llars del municipi. No ens oposem a les residències, 
que són necessàries per atendre la gent gran en determinades cir cums tàncies. Ens oposem a aquest centre, perquè: 1) no 
és una competència municipal, sinó de la Generalitat; 2) la parcel·la on es vol construir, en un carrer molt pendent, comporta 
dificultats d’accés i sobrecostos de construcció i de manteniment; 3) l’ajuntament cedeix el terreny a una empresa privada i 
a més hi aporta un milió d’euros perquè li sigui rendible, i 4) els diners de l’ajuntament s’haurien de destinar a millorar una 
atenció domiciliària molt deficient, que sí que és competència municipal. Dèiem també que l’augment dels preus de construcció 
i d’energia dels darrers mesos encariria més la construcció i que l’empresa podia intentar mantenir la rendibilitat retallant en 
materials, sous, qualitat de serveis... No ens vam equivocar. Abans i tot d’adjudicar el contracte, i això és el més greu, el mateix 
govern municipal (intentant que passés desapercebuda) ja ha aprovat una rebaixa de serveis (menys hores d’atenció mèdica, 
perruqueria i podologia no inclosos en el preu, mínims d'higiene i qualitat dels aliments, sense espais de relació amb familiars 
i amics, ni programa d'activitats coordinat amb el poble...). Mantenir una promesa electoral quan surt tan cara i no es pot 
garantir un bon servei és una irresponsabilitat.

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

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




