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butlletí municipal de 
les franqueses

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

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

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

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

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

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

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

Xarxa pedalable fins a la Zona Esportiva 
Municipal de Ciclisme

Els fons NextGenerationEU arriben a les 
Franqueses

L'Ajuntament fa recerca sobre 3 veïns 
deportats als camps de concentació nazis

S'obre la licitació per recuperar els 
serveis bancaris a Bellavista

Bonificació dels títols de transport fins el 
30 de juny

En marxa el Protocol d'Abordatge de les 
Violències Masclistes i LGBTIfòbiques

Febrer, el mes del Carnaval

Portes obertes del curs 2023-2024

26a Nit de l'Esport

Les administracions municipals 
gestionen un pressupost anual 
i preveuen les inversions que 
es faran al territori. Quan parlo 

d’inversions em refereixo a projectes 
de tots tipus, des dels socials fins 
als urbanístics. Aquest pressupost 
no sempre és suficient per fer front a 
tot el que voldríem i per això des dels 
ajuntaments estem molt pendents de 
les subvencions que s’atorguen des 
de la Generalitat, des de l’Estat o des 
d’Europa.
Avui us vull parlar dels fons Next 
Generation que s’atorguen des 
d’Europa. Hores d’ara ja  s’han 
concedit a les Franqueses gairebé 

81.000 euros i tenim 5 milions més pendents de resolució. Ho podeu llegir amb 
deteniment a les primeres pàgines d’aquest butlletí. Demanar aquests ajuts suposa un 
treball molt exhaustiu perquè prèviament hem de traçar les línies dels projectes que 
volem desenvolupar amb aquells diners. Malauradament no sempre es concedeixen, 
però penso que a les Franqueses podem fer una valoració molt positiva del que hem 
aconseguit fins ara. 
Aquests gairebé 81.000 euros els invertim a adquirir més llibres per a les nostres 
biblioteques; a programar cursos d’alfabetització digital per a dones; a impulsar el 
Pla Educatiu d’Entorn (una demanda que les escoles i els instituts m’han fet arribar 
durant les visites que he fet aquests dies als centres educatius); a treballar en la 
gestió del sistema d’atenció i de resposta integral per a dones en situació de violència 
masclista i els seus fills i filles; i a oferir un sistema de teleassistència per a gent gran. 
Com us deia abans, però, encara tenim 5 milions d’euros més pendents de resolució. 
La previsió és destinar aquests diners a projectes importants com ara la rehabilitació 
del Centre de Formació d’Adults i de les antigues casernes militars de Corró d’Avall 
prioritzant l’eficiència energètica mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques; 
la construcció de la residència per a la gent gran i centre de dia de Bellavista; la 
transformació digital de l’administració per oferir un millor servei a la ciutadania; 
la reforma dels exteriors del Complex Esportiu Municipal; les millores a la Zona 
Esportiva Municipal de Ciclisme; i la construcció de 36 habitatge d’arrendament social  
per a joves i gent gran al Sector R. Esperem tenir resolucions positives en els propers 
dies o mesos. 
Per tant, podem afirmar que l’Ajuntament de les Franqueses planifica i treballa 
intensament per arribar a tots aquells projectes que serien més complicats de 
desenvolupar si no disposéssim d’aquestes subvencions europees. Anem pel bon 
camí.
Una altra novetat important és l’inici administratiu en les gestions per dotar el barri 
de Bellavista d’un caixer automàtic. És inadmissible que una zona amb gairebé 9.000 
habitants no disposi de serveis bancaris. Si us sóc sincer us diré que considero que 
aquest servei l’haurien d’oferir directament les entitats bancàries i no haver-lo de 
pagar l’Ajuntament, però davant de les seva negativa i el seu immobilisme no podem 
deixar als veïns i a les veïnes de Bellavista sense un servei tan essencial com aquest, 
sobretot a la gent més gran que té dificultats importants per operar de manera digital. 
En breu tindrem més novetats sobre aquest tema. 
Així doncs les Franqueses no s’atura i continua avançant amb projectes socials, 
culturals, de territori... Segueixo i seguiré treballant perquè ningú quedi enrere, 
perquè aquest municipi continuï esdevenint un punt capdavanter a la comarca i al 
país. Seguim!

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

GRUPS 
POLÍTICS

26-27

LES 
FRANQUESES 
EN IMATGES

14-16

Enamurart

Cros Escolar i Cros Popular

ESPECTACLES
20-21

Consulta la programació del Festival dels 
Amateurs

AGENDA
22-25

Consulta la programació d'activitats del 
mes de febrer
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[ actualitat ]

Xarxa pedalable fins a la Zona Esportiva 
Municipal de Ciclisme
L'Ajuntament rep una subvenció del Servei Català de Trànsit per 
crear aquest tram de carril bici

L'Ajuntament començarà a desenvolupar la primera fase 
del Pla Estratègic de la Bicicleta durant aquest 2023. En 
concret, s'iniciaran les feines per connectar Cal Forcaire 
amb el carrer d'Holanda ampliant així la xarxa pedalable 

del municipi fins a l'Escola Municipal de Ciclisme.

Per a iniciar aquesta actuació es compta amb una subvenció de 
150.000 euros del Servei Català de Trànsit pel desenvolupament 
d'actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible 
i intel·ligent, a la pacificació del trànsit i a la reducció de 
l'accidentalitat en l'àmbit urbà. Una línia d'ajuts de la Generalitat 
de Catalunya per a municipis amb menys de 50.000 habitants i 
que han rebut més de 90 municipis catalans.

Nou itinerari pedalable

El nou itinerari pedalable arrencarà a la Via Europa a l'alçada 
del gual de Cal Forcaire, donant continuïtat al carril existent que 
recorre el passeig de la Ribera al terme municipal de Canovelles. 
Des de Cal Forcaire el nou carril s'allargarà, recorrent la Via 
Europa,  fins a l'alçada del carrer de Bèlgica (la continuïtat des 
d'aquest carrer fins a la rotonda amb la carretera de l'Ametlla 
es realitzarà en una fase posterior). Paral·lelament, des de la Via 
Europa el carril bici també es desviarà cap al carrer d'Holanda, 
on es troba la Zona Esportiva Municipal de Ciclisme.

A la Via Europa, la zona pedalable serà de doble sentit i estarà 
situada entre la zona verda i la calçada, on actualment hi ha el 
carril de serveis i d'estacionament, zona est. Tindrà una amplada 
de 3 metres, amb 2,2 metres per a les bicicletes i una separació 
amb la zona transitable per a vehicles de motor amb barreres 
físiques de 0,80 m. Al carrer d'Holanda, la zona pedalable, també 
serà de doble sentit i estarà situada a la zona sud del carrer. 

En el butlletí municipal del mes de gener es va publicar 
l’entrevista a l’alcalde, Francesc Colomé, quedant tallada la 
resposta a l’última pregunta. Podeu llegir l'entrevista completa 
a www.lesfranqueses.cat o escanejant aquest codi QR

Tindrà una amplada de 3 metres amb una separació 
sense barrera física de 0,80 m amb la zona de serveis i 
d'estacionament. L'actuació al carrer d'Holanda  obligarà 
a reduir l'amplada dels carrils de circulació de vehicles 
fins a 3,35 m.

A manca de tancar el procés de licitació de l'obra, es 
calcula que el pressupost total de l'eix pedalable Via 
Europa-Zona Esportiva Municipal de Ciclisme serà d'uns 
250.000 euros.

Més projectes de la fase 1 del Pla Estratègic de la Bicicleta

En breu es començarà també a treballar en el segon 
traçat que s'inclou a la fase 1, l'enllaç pedalable des de 
l'Ajuntament a l'eix Tagamanent-Céllecs i connectar 
equipaments com l'Escola Joan Sanpera i Torras, l’Espai 
Can Prat, El Centre Cultural de Corró d'Avall, l’Escola 
Guerau de Liost i la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall, fins a Granollers.

Recordem que el Pla Estratègic de la Bicicleta de les 
Franqueses preveu crear fins a 17 itineraris pedalables al 
municipi en un termini de 5 anys amb una execució dividida 
en 3 fases.

Fins el 15 de febrer pots respondre 
un qüestionari sobre mobilitat que 
trobaràs en format paper al Servei 
d'Atenció a la Ciutadania (SAC) de 
l'Ajuntament (ctra. de Ribes, 2) i de 
Bellavista Activa (c. Rosselló, 39) i en 
format digital escanejant aquest codi 

A l'esquerra, proposta per al carrer d'Holanda i, a la dreta, proposta per a la Via Europa
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Els fons NextGenerationEU arriben a les 
Franqueses
Fins ara s'han concedit 80.927 euros en quatre projectes i n'hi ha 5 
milions més pendents de resolució

Les Franqueses ja té atorgats 80.927 euros dels fons 
NextGeneratioEU tramitats a través de diverses línies 
de subvenció de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de 
projectes culturals, educatius, de formació i d'ocupació, 

esportius i de polítiques socials. A més a més, l'Ajuntament 
està pendent de la resolució de 7 subvencions més amb un 
import de més de 5 milions d'euros. Però quins projectes han 
aconseguit fons NextGenerationEU?

Més llibres per a les biblioteques -  4.400 euros

Aquesta subvenció s'ha demanat a través del 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i permet l'adquisició de llibres nous 
per a la incorporació al catàleg del Servei de 
Biblioteca Municipal amb novetats editorials 

per ampliar el fons amb obres literàries sobre filosofia, 
psicologia, ciències pures, ciències aplicades, belles arts, 
narrativa d'adults i juvenil, llibres infantils d'imaginació i de 
coneixements, de religió i de poesia, entre d'altres. Les noves 
adquisicions també inclouen la compra de llibres adaptats 
i inclusius com ara edicions amb lletra gran o de lectura 
fàcil. En aquesta ocasió, com a mínim el 50% de les noves 
adquisions seran en llengua castellana.

Competències digitals per a dones - 15.600 euros

A través del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència del SOC (SOC ADA 2022) 
l'Ajuntament disposa de fons per realitzar 
cursos d'alfabetització digital en diversos 
nivells per a dones. El perfil de les destinatàries 

és el de dones amb necessitat d'actualitzar els coneixements 
en eines informàtiques bàsiques actuals i el d'emprenedores 
que requereixen competències en màrqueting digital i en 
dinamització digital del seu negoci o idea de negoci. De fet hi ha 
programats dos cursos: Eines de Google i Protecció d'Equips 
a la Xarxa i Disseny de Comerços electrònics. Trobareu més 
informació al web municipal.

Impuls del Pla Educatiu d'Entorn - 20.927 euros

El conveni signat amb el Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya 
ha permés a l'Ajuntament optar als fons 
NextGenerartionEU dins el Pla de Millora 
d'Oportunitats educatives (PMOE-PROA+). El 

Pla Educatiu d'Entorn invertirà aquestes subvencions en dues 
línies. La primera, amb 12.000 euros de dotació, són Tallers 
de Suport i d'Acompanyament Educatiu (TSAE) que tenen com 
a objectiu reduir el fracàs escolar i donar motivació i suport 
individual a l'alumnat que ho necessiti. La segona són les 
Accions de Promoció de les Oportunitats Educatives mén enllà 
de l'Escola. La subvenció en aquest cas és de 8.927 euros i 
inclourà accions com l'acompanyament a famílies i alumnat 
en la incorporació a una nova escola, els tallers lingüístics per 
famílies nouvingudes, l'acció teatral anual, el festival "Viure-

ho tot" o la jornada informativa "Comença el viatge a l'escola 
dels grans".

Atenció i resposta integral a dones víctimes de violència 
masclista - 40.000 euros 

L'Ajuntament de les Franqueses i el 
departament d'Igualtat i Feminisme de la 
Generalitat de Catalunya han signat un conveni 
per a l'impuls de les polítiques de promoció 
de la igualtat i dels feminismes. A través 

d'aquest conveni s'han obtingut fons NextGenerationEU per a 
la gestió del sistema d'atenció i de resposta integral a dones 
en situació de violència masclista i als seus fills i filles. Un 
sistema que permetrà l'acompanyament i l'acolliment, si 
s'escau, de manera temporal de dones i d'infants víctimes 
de violència masclista oferint l'atenció i el suport necessaris 
per a la resolució de situacions de crisi i d'urgència. Aquest 
finançament és per al període 2022-2025.

Sistema de teleassistència - 12.039,51 euros

Les Franqueses també ha rebut una subvenció 
pels manteniment del servei de teleassistència  
que durant l'any passat va atendre a més de 230 
persones. Aquest servei permet una atenció 
permanent i a distància de la gent gran.

A l'espera de més fons

L'Ajuntament està a l'espera de la resolució de 7 sol·licituds 
més que, en total, sumen més de 5 milions d'euros. Són 
fons per a la rehabilitació integral de l'edifici del Centre de 
Formació d'Adults de Bellavista, per a la rehabilitació de 
les antigues casernes militars de Corró d'Avall, per a la 
construcció de la residència per a la gent gran i centre de 
dia projectada a Bellavista, per a la transformació digital i la 
modernització de les eines de comunicació de l'administració 
amb la ciutadania, la reforma dels exteriors del Complex 
Esportiu Municipal, les millores a la Zona Esportiva Municipal 
de Ciclisme i, finalment, per a la construcció de 36 habitatges 
d'arrendament social al sector R.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Commemoració del 84è aniversari del 
bombardeig de les Franqueses
El 24 de  gener del 1939 l'atac de l'aviació italiana va provocar 3 
víctimes mortals al municipi

L'acte, celebrat a la plaça de l'Ajuntament, ha comptat amb els parlaments del 1r tinent d'Alcaldia, José Antonio Aguilera, 
del director del Memorial Democràtic, Jordi Font, de l'historiador, Joan Garriga, i d'una representació de l'alumnat de 
l'Institut el Til·ler. També hi va haver l'ofrena floral al monòlit per part d'Amical Mathaussen; del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental; del Memorial Democràtic; dels ajuntaments de Granollers, la Garriga i Canovelles i, dels grups municipals 

Junts per les Franqueses, Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord 
Municipal i Ciutadans de les Franqueses. El 1r tinent d'Alcaldia, José Antonio Aguilera, acompanyat dels i de les portaveus dels 
diferents grups municipals ha tancat l'ofrena.
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L’Ajuntament fa recerca sobre 3 veïns 
deportats als camps de concentració nazis
Durant el mes de gener s’ha signat un conveni amb l’entitat Amical 
Mauthausen per treballar en matèria de memòria democràtica

L’Ajuntament de les Franqueses ha formalitzat aquest 
gener un conveni amb l’entitat Amical Mauthausen. 
Aquest acord de col·laboració té com a objectiu 
reivindicar el paper del municipi com a defensor dels 

drets humans i contrari a qualsevol mostra de racisme, 
xenofòbia i homofòbia. En aquest sentit, el conveni especifica 
que és necessari reivindicar la memòria democràtica com 
un dels principals drets civils i com una eina per evitar la 
reproducció de moviments polítics i ideològics que fomenten 
actituds discriminatòries. Amb la signatura d’aquest acord 
ambdues parts es comprometen a treballar en la recerca i en 
la difusió d’activitats que ajudin a mantenir vius els testimonis 
de persones que van patir i pateixen les guerres, el feixisme i 
el franquisme.

De fet, l’Ajuntament fa quatre anys que treballa en aquesta 
línia amb un equip que es dedica a la recerca i a la difusió 
d’activitats per avançar en termes de memòria democràtica. 
Actualment, la commemoració del 84è aniversari del 
bombardeig de les Franqueses ve marcada per la recerca 
sobre tres persones que van viure al municipi i van ser 
deportats a camps de concentració nazis. A banda de refer 
la història d’aquestes persones, aquest projecte té com a 
objectiu dignificar la seva memòria. És en aquest sentit que 
l’Ajuntament ja ha formalitzat la demanda d’una llamborda 
Stolpersteine i està fent recerca per formalitzar-ne dues més. 
En concret, aquests investigacions es basen en tres persones 
que van viure al municipi i, després de la Guerra Civil, van 
acabar a camps de concentració a Alemanya:

Martí Ferrer i Juanola (1916) 
Deportat a Mauthausen el 8 d’agost de 1941 
Alliberat el 5 de maig de 1945 
Llamborda Stolpersteine tramitada

Daniel Baró Rius (1886) 
Deportat a Buchenwald el 6 d’agost de 1944 
Alliberat l’11 d’abril de 1945

Remigio Málaga García (1892) 
Deportat a Mauthausen el 3 de novembre de 1941 
Deportat a Dachau el 9 de novembre de 1942 
Mort a Dachau el 27 de novembre de 1942

Per treballar en projectes com aquest és important l’aliança 
amb institucions i entitats que comparteixen el treball en la 
defensa de la memòria democràtica. Per això s’ha formalitzat 
el conveni amb l’Amical Mauthausen. «Els que lluitem per la 
democràcia hem d’unir esforços, ens hem d’aliar, per lluitar 
i aïllar l’extrema dreta», va afirmar Joan Manuel Calvo, 
president de l’entitat durant la signatura del conveni el mes 
de gener. L’historiador Joan Garriga, assessor del projecte 
de memòria democràtica a les Franqueses, també va incidir 
en la importància de treballar «per un món més just, més 
democràtic i sempre atenent a la lluita contra el feixisme». 
Respecte al conveni, Garriga també va destacar la unió entre 
l’Ajuntament de les Franqueses i l’entitat Amical Mauthausen 
per avançar en la recerca i la divulgació. «És molt important el 
tracte amb persones decidides a no renunciar en la seva lluita 
per la democràcia i per l’esclariment de veritats amagades, 
oblidades..».

La voluntat de les institucions per recuperar la memòria és 
fonamental. És en aquest sentit, que l’alcalde, Francesc 
Colomé, ha refermat el seu compromís amb la memòria 
democràtica i ha afirmat que s’ha de continuar treballant en 
aquesta línia. «En poc temps hem avançat molt en matèria de 
memòria. A part del nostre equip propi també comptem amb 
l’assessorament de l’historiador Joan Garriga. I com a alcalde 
us puc garantir que la nostra intenció és continuar apostant i 
invertint esforços en aquest projecte de memòria democràtica. 
Avui, per tant, és un pas endavant. Un pas important d’unió 
entre aquest ajuntament i una entitat referent en l’àmbit de 
la recuperació de la memòria i també en el foment de la pau. 
Perquè la memòria ha de servir com a referència per trobar 
solucions pacífiques a situacions de conflicte», va dir Colomé.

Durant l’acte també es va projectar un vídeo amb fragments 
de les entrevistes de memòria oral que s’estan gravant 
actualment. 

El president d'Amical Mauthausen, Joan Manuel Calvo, i l'alcalde, Francesc 
Colomé, durant la signatura del conveni

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Les Franqueses acosta la mediació com 
a resolució de conflictes a infants i joves
L'objectiu es promoure els valors de la cultura de la pau

La participació és l’essència per treballar, mitjançant les 
arts escèniques, temes quotidians i de convivència. Per 
aquest motiu, l'obra de teatre participativa "Cargol, lleó i 
dofí. Tres actituds davant el conflicte" ha permès als més 

petits/es de casa treballar la mediació a través de l'argument 
de l'obra. Aquests tres animals han ajudat a conèixer i a debatre 
sobre les maneres de gestionar la confrontació.

En la programació dissenyada per a commemorar el Dia 
Europeu de la Mediació, el 21 de gener, aquesta no ha estat 
la única activitat organitzada, i és que s'han realitzat tallers 
als dos instituts de les Franqueses. Gràcies a l'activitat 

Nous cursos de formació del Projecte Singulars

"El portal del davant: taller teatral per a la convivència en 
comunitat", l'alumnat ha pogut reflexionar sobre els conflictes 
i les emocions que sorgeixen als espais de convivència en 
general i que afecten al seu dia a dia. A partir d'eines teatrals 
i comunicatives, s'ha treballat la mediació com a alternativa 
a la resolució de conflictes, seguint les normatives vigents en 
l'àmbit del civisme i de la convivència.

Les Franqueses disposa d'un Servei de Mediació i Veïnatge 
per acompanyar la ciutadania en la gestió i en la resolució de 
conflictes derivats del veïnatge. S'hi pot contactar a través dels 
telèfons 938 467 676 i 670 311 857.

Les Franqueses participa un any més en el Projecte Singulars Connecta Jove 
VOR, una proposta de formacions professionals per a joves d'entre 16 i 29 
anys, prioritàriament en situació d'atur. Can Ribas ofereix enguany el curs 

d'administració amb atenció al públic. 285 hores, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, 
amb les següents sessions:

• Comptabilitat
• Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere
• Ofimàtica al núvol, Google Drive
• Procediments bàsics d'atenció al públic i ECommerce

Les persones interessades es poden adreçar presencialment a Can Ribas (a 
l'àrea de Dinamització Econòmica) al Camí Antic de Vic, 10, enviar un WhatsApp 
al 673 659 350, trucar al 938 443 040 o enviar un correu electrònic a rocio.calvo@
lesfranqueses.cat

A més a més, dins el mateix projecte, en altres poblacions de la comarca s'impartiran 
les formacions d'instal·lació calefacció-climatització, de muntatge i manteniment 
d'instal·lacions frigorífiques, de manteniment industrial i de magatzem.
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Les Franqueses obre la licitació per 
recuperar els serveis bancaris a Bellavista
El termini per presentar candidatures a la licitació és el 8 de febrer

Des de que van tancar la darrera entitat bancària a la 
zona de Bellavista, deixant aquest nucli sense serveis 
bancaris, l'Ajuntament ha estat treballant per tenir, 
com a mínim, un caixer automàtic que cobreixi la zona 

amb gairebé 9.000 habitants.

Després de converses amb diverses entitats bancàries, 
de parlar amb altres administracions com la Diputació de 
Barcelona i, fins i tot, l'entrada d'una moció al Congrés dels 
Diputats aprovada pel ple municipal, finalment, s'inicia el 
procés per poder instal·lar un caixer al Casal d'Avis i Centre 
Social de Bellavista.

La Junta de Govern Local de les Franqueses del 12 de gener 
ha aprovat iniciar els tràmits de la licitació. El termini de 
presentació de la documentació si es vol optar a donar el 
servei és el 8 de febrer. Al portal contractaciopublica.gencat.
cat, fent una cerca a "Perfils del contractant" hi trobareu el 
tràmit i la documentació. L'objectiu és comptar amb serveis 
bancaris a Bellavista amb les mateixes condicions que la resta 
de caixers en funcionament les 24 h. Facilitant, així, l'accés 
al veïnat i, sobretot, a la gent gran que, de moment, s'ha de 
traslladar a Granollers o a Corró d'Avall per fer operacions.

El cens caní ja compta amb les dades de 476 mascotes

L'Ajuntament de les Franqueses continua treballant per 
aconseguir que els excrements dels gossos deixin de ser 
un problema per a la ciutadania. Gràcies a la campanya 

"És mer-avellós quan censes al teu gos", s'han pogut censar 
476 mascotes en només tres mesos.

En aquest primer periode de la campanya, s'han donat d'alta 
una mitjana de 37 mostres per setmana. Durant aquests tres 
mesos i fins al 23 d'abril de 2023, el cens de l'ADN és gratuït 
i s'obté en algun dels centres veterinaris col·laboradors i amb 
els quals l'Ajuntament té conveni. Són la Clínica Veterinària 
Les Franqueses (carretera de Ribes, 175-181, tel. 93 840 24 
10); Anicura Lauro Hospital Veterinari (camí Antic de Vic, 9, tel. 
93 846 31 66); i Vetropia Veterinària (carretera de Ribes, 7, tel. 
93 013 11 01). Les persones propietàries també poden obtenir 
el codi genètic del seu animal en un centre veterinari diferent, 
tot i que en aquest cas la gestió no és gratuïta i s'ha de recollir 
la xapa a l'Ajuntament.

El cens genètic caní de les Franqueses suposa el 22% del 
nombre total d’aquestes mascotes que es troben registrades 
a l’ANICOM. Des de l’Ajuntament es fa una crida especial a les 
persones propietàries dels gossos que encara no formen part 
del cens genètic caní o del cens general per tal d’aportar-hi 
les dades de les seves mascotes com a garantia d’una tinença 
responsable. També es demana que s’actualitzin les dades del 
registre de l’ANICOM per aconseguir dades fidels a la realitat 
del municipi. 

A partir del mes de juliol, serà obligatori que totes persones 
propietàries de gossos del muncipi aportin les dades de les 
seves mascotes al cens genètic caní. L’actual ordenança 

L'Ajuntament ja va començar a fer gestions abans del 
tancament definitiu de l'última entitat bancària, BBVA, de 
Bellavista demanant, primer, que no es tanqués l'oficina o que, 
com a mínim, es mantingués el caixer. BBVA però van tancar 
l'oficina i per facilitar l'accés als serveis bancaris, sobretot 
de la gent gran, es van realitzar sessions formatives sobre 
el funcionament del caixer i de l'aplicació d'aquesta entitat 
bancària.

Tanmateix, des de l'Ajuntament sempre s'ha apostat per retornar 
aquest servei a Bellavista cedint un espai en un equipament 
municipal, el Casal d'Avis i Centre Social, i facilitant les condicions 
d'instal·lació a les empreses que optin a donar el servei.

municipal de protecció, tinença i possessió dels animals 
domèstics també obliga a inscriure aquests animals en el 
cens general d’identificació d’animals de companyia. 

QUÈ HE DE FER PER OBTENIR EL CENS GENÈTIC DEL 
MEU GOS?

Per obtenir el cens genètic del gos primer cal censar 
l'animal a l'ANICOM. Per fer-ho, cal demanar cita prèvia 
a l'Ajuntament i lliurar els originals del document 
d'identificació de l'animal AIAC (codi microxip), de la 
cartilla veterinària i del DNI de la persona propietària. Si 
no se sap si el gos està censat a l'ANICOM, es pot trucar a 
l’Ajuntament per verificar-ho.

Quan l'animal estigui censat a l'ANICOM, caldrà acudir 
a un centre veterinari en conveni amb l'Ajuntament per 
a l'extracció de la mostra de sang del gos. Un cop feta 
l'extracció, el centre veterinari entregarà a la persona 
propietària una xapa amb un codi QR que identificarà 
l'animal i enviarà la mostra de sang al laboratori. 
Aleshores, la informació genètica quedarà inclosa en un 
registre propietat de l'Ajuntament de les Franqueses.

Gratuït
 fins al 

23 d’abril

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Bonificacions dels títols de transport 
fins al 30 de juny
L'Ajuntament amplia els descomptes fins al 50%

Fins al 30 de juny els títols de transport multiviatges 
de les Franqueses tindran una bonificació del 50% 
respecte al preu original. L'Ajuntament manté i 
amplia la bonificació a les targetes de transport 

dels autobusos de TransGran. Durant aquests primers 6 
mesos de l'any, el preu es redueix fins als 50%, ampliant 
la bonificació aplicada durant 2022 del 30%. Els títols de 
transport bonificats i les tarifes són les següents:

Prioritat pel transport col·lectiu

La carretera de Ribes compta des de fa uns dies amb 
3 punts de priorització semafòrica per als autobusos 
urbans i interurbans que circulen pel municipi. Estan 

situats als semàfors de l'alçada de la plaça de l'Espolsada, a 
la cruïlla de l'avinguda Santa Eulàlia i a l'encreuament de la 
carretera de Ribes amb la carretera de Cànoves (BV5151). 

Tots els autobusus que circulen per la carretera de Ribes 
disposen d'un comandament a distància que els permet 
canviar la fase semafòrica i prioritzar així el seu pas. O sigui, 
que si el conductor de l'autobús prem el comandament quan 
el semàfor està en verd, aquest color es mantindrà fins 
que hagi passat. Si ho fa quan està en vermell, el temps de 
prohibició de pas s'escurçarà per a què el transport col·lectiu 
tingui menys temps d'espera. 

Els 3 punts han estat senyalitzats amb un placa indicativa, amb 
B de bus, i amb l'afegit d'una nova òptica que només s'encén 
en cas d'utilitzar el comandament. L'objectiu de la priorització 
semafòrica és millorar la puntualitat i reduir emissions, soroll 
i consum de combustible.

TG1 (10 viatges, 1 zona, 
general)

T10 Jubilats TG (10 viatges, 
1 zona, persona jubilades)

T10 Estudiants TG (10 viatges, 
1 zona, estudiants)

Preu 2023

4,20 euros

3,35 euros

3,35 euros

Preu  original

8,40 euros

6,70 euros

6,70 euros

El cost de la posada en marxa d'aquest sistema és de 
24.902,57 euros que s'ha finançat amb el fons que l'Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM) va recaptar en concepte 
d'impostos ambientals.

Estació de tren
les Franqueses - Granollers Nord
100 places exclusives d’aparcament d’enllaç per a 
persones usuàries del transport públic.

Descarrega’t l’app de PARKUNLOAD per 
obtenir un tiquet d’estacionament vàlid 
per a persones usuàries de la 
xarxa de transport públic.

Qui pot aparcar i quant temps?
En les places de l’aparcament d’enllaç només poden aparcar-hi els vehicles de 
les persones usuàries de la xarxa de transport públic durant el dia en curs. 

Quins dies i a quines hores?
Els dies laborables, de dilluns a divendres entre les 6 i les 20 h d’acord amb 
l’horari establert en cada senyal d’estacionament.

Primeres passes
Com començar a utilitzar l’app Parkunload per estacionar 

als aparcaments d’enllaç en 3 senzilles passes

L'app PARKUNLOAD està 
disponible gratuïtament a App 
Store o Google Play.
També pots fer-ho llegint el 
codi QR disponible en el senyal 
de la zona.

1

2
Posa el teu número de telèfon i 
seguidament rebràs un codi de 
validació per SMS.

3
Has d’indicar la matrícula, marca i model, 
tipus de vehicle, etc.
Opcionalment, pots afegir-hi una foto per 
poder identi�car-lo millor.
Pots registrar diversos vehicles.

Descarrega’t l’app

Registra-t’hi

Registra-hi el teu vehicle

Només ho hauràs de fer el primer cop!

Com funciona l’app?
Un cop t’hi has registrat, has d’obtenir un tiquet d’estacionament

Quan obris l’aplicació, es 
detectarà automàticament la 
zona on ets, i se’t mostrarà el 
temps màxim permès 
d’estacionament per al vehicle 
seleccionat.

1

2
Prem “Iniciar estacionament” per obtenir 
un tiquet digital vàlid i 
no oblidis de validar-lo dins de 
l’estació, seguint les instruccions de 
l’app.

3
Recorda prémer “Finalitzar 
estacionament” a l’aplicació.

Veure les condicions

Validar l’estacionament

Quan surtis de l’aparcament

Tens alguna incidència en l’ús de l’App? 

664 068 032
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Es posa en marxa el Protocol d’Abordatge 
de les Violències Masclistes i LGBTIfòbiques
Es constitueix una comissió per a fer el seguiment i l'avaluació dels 
diferents casos

Com a municipi feminista i en contra de LGTBIfòbia, 
aquest 2023 es posa en marxa el Protocol 
d’Abordatge de les Violències Masclistes i 
LGTBIfòbiques. Un instrument de treball que 

dona eines al personal dels serveis públics per prevenir, 
detectar i actuar en casos on es manifesti aquest tipus de 
violència, és a dir, un circuit d'actuació en què cada agent 
implicat sabrà què cal fer i qui té les competències per 
fer-ho.  

Aquesta guia pretén no solament establir i consolidar una 
xarxa de serveis coordinada per donar resposta des d'una 
perspectiva feminista, interseccional i de cicle vital, sinó 
també determinar els recursos necessaris per garantir 
el dret a la reparació. Es tracta d’oferir una atenció de 
qualitat a les persones que viuen o han viscut situacions 
de violència masclista i LGBTIfòbiques així com potenciar 
el treball en xarxa, promovent l’abordatge integral 
d’aquestes situacions, posant al centre les necessitats de 
les persones i també evitant la victimització secundària. 
Per tot això, la conceptualització i el redactat del protocol 
ha comptat amb el coneixement i l’experiència de personal 
tècnic especialitzat en diversos àmbits d’actuació.

Les Franqueses disposarà també d'una comissió per a 
fer el seguiment i l'avaluació tant dels casos on s'estigui 
actuant, com de les accions generals del protocol amb 

l'objectiu de revisar-lo i actualitzar-lo a mesura que 
apareixen nous tipus de violència. Aquesta comissió es 
reunirà semestralment i a demanda segons les urgències 
que puguin plantejar els diferents casos on s'actua. 
El protocol és un document viu que anirà fent camí 
adaptant-se a les necessitats dels veïns i les veïnes de les 
Franqueses. 

El Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes 
i LGTBIfòbiques compta amb el suport polític de tots 
els grups municipals de l’Ajuntament que han pogut 
col·laborar en la redacció final del document.

Enquesta online
Participa, fins al 23 de febrer, en la 
redacció del Protocol d’actuació 
davant les violències sexuals en 
espais públics i d’oci nocturn de les 

Franqueses del Vallès.

Escaneja’m

Digues la teva!

Sota el lema «No és un dia, és un dret», el Dona 
Festival donarà el tret de sortida de les activitats 
programades per celebrar el Dia Internacional de 
les Dones, el 8 de març. 

Enguany es farà un dinar popular el dia 4 de març, 
a la plaça Joan Sanpera. Per assistir-hi cal adquirir 
entrades de manera gratuïta a www.entrapolis.com, 
a partir del 15 de febrer.

Per a més informació, podeu enviar un correu a 
feminisme.igualtat@lesfranqueses.cat, trucar i/o 
enviar un whatsapp al 670 311 604.

Torna el

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

De casal de la gent gran a casal cívic i 
comunitari
La Generalitat de Catalunya transforma l'equipament per a la gent 
gran de Corró d'Avall

Des de principis d'aquest any, el Casal de la 
Gent Gran Les Franqueses, a Corró d'Avall s'ha 
transformat en un Casal Civic i Comunitari, és a 
dir, en un espai obert a tothom independentment 

de l'edat.

L'objectiu de la transformació és evitar l'aïllament de la 
gent gran i promoure la relació intergeneracional, per 
això, a partir d'ara, el casal inclourà activitats i propostes 
per a totes les edats i condicions, independentment que es 
pugui mantenir la programació habitual.

Però quines són les funcions d'aquest tipus d'equipaments:

a) Sensibilitzar i fomentar la cultura cívica amb actuacions 
que promoguin els valors i els comportaments que 
afavoreixen la convivència i la cohesió social.

b) Potenciar actuacions que permetin la socialització i la 
inclusió, mitjançant un entorn normalitzat i normalitzador 
en què les persones puguin sentir-se acollides i 
pertanyents a la seva comunitat.

c) Prevenir les situacions d'exclusió social a partir 
d'actuacions que permetin atendre i reforçar les persones 
en risc.

Les Franqueses cedeix la "Casa del capità" a l'ADF Montseny-Congost

L'Ajuntament de les Franqueses i l'Associació de Defensa 
Forestal (ADF) Montseny-Congost han formalitzat la 
cessió de la "Casa del capità", una de les naus de les 

antigues casernes de Corró d'Avall, per a convertir-la en la 
seu operativa de l'ADF.

Aquestes instal·lacions han estat cedides per a un període 
mínim de 4 anys i serviran per a instalar-hi l'estació base de 

d) Promoure iniciatives de la comunitat amb actuacions 
que potenciïn espais d'intercanvi d'experiències personals, 
socials i comunitàries entre persones, sempre que tinguin 
com a objectiu la prevenció, la inclusió i el treball amb i 
per a la comunitat.

e) Potenciar actuacions de sororitat i d'empoderament de 
dones i d'altres col·lectius que tinguin històricament una 
manca de reconeixement social i cultural.

radiocontrol i realitzar-hi totes aquelles activitats formatives 
i informatives que siguin necessàries. De fet, a mitjans del 
mes de gener ja s'hi ha celebrat l'assemblea ordinària amb 
propietaris/es forestals i persones voluntàries.

L'ADF Montseny-Congost es va constituir l'any 1987 i dona 
cobertura a 6.000 hectàrees dels municipis de l'Ametlla del 
Vallès, de Cànoves i Samalús, de les Franqueses, del Figaró, 
de Granoller i de la Garriga. Els seu integrants són voluntaris, 
propietaris/es forestals i ajuntaments. L'ADF realitza feines 
de suport als ajuntaments com el manteniment de camins 
(inclosos dins la xarxa de vies de prevenció d'incendis), la 
retirada d'arbres, el manteniment i el control dels punts 
d'aigua o la vigilància durant la temporada de campanya 
contra incendis. També realitza diverses tasques de suport als 
bombers amb primeres intervencions per evitar la propagació 
de focs i de rematada de punts calents quan finalitza un 
incendi.
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Febrer, el mes del Carnaval
Les inscripcions al concurs de comparses es poden fer fins el 12 de 
febrer

El 18 de febrer, les Franqueses celebra les rues de 
Carnaval. A Corró d'Avall la rua comença, a les 17 h, 
a la cruïlla de la carretera de Ribes amb l'avinguda 
Santa Eulàlia i finalitza a la plaça de l'Ajuntament 

amb les exhibicions de les comparses, a les 17.45 h i, en 
acabar, xocolatada, animació i entrega de premis.

Però per a què hi pugui haver rua calen comparses i, 
com cada any, l'Ajuntament organitza el concurs de 
comparses. Els premis són de 250 euros i les categories 
són les següents:

Insòlita: a la millor creació fictícia i a l'originalitat

Xamosa: a l'espectacle visual més vistós i bell

Marxosa: al sarau més animat i engrescador

Trempada: a la més divertida amb humor, sàtira i crítica 
saludable

Millor exhibició: a la millor coreografia final a la plaça 
de l'Ajuntament

L'organització es reserva el dret de concedir accèsits 
especials a aquelles participacions que destaquin per 
l'esforç fet, pels valors que transmet o per la seva 
inclusivitat

En tots els premis es valora la feina realitzada, l'elaboració 
pròpia, la posada en escena, la intergeneracionalitat i la 
bona pràctica mediambiental.

Trobareu les bases completes a www.lesfranqueses.cat i 
les inscripcions es poden fer fins el 12 de febrer a cultura@
lesfranqueses.cat

Bellavista també celebra el Carnaval, el mateix 18 de 
febrer. Al tancament d'aquest butlletí, la programació no 
està tancada i es publicarà a www.lesfranqueses.cat

Moltes gràcies!

Des de l'Ajuntament volem agrair la participació 
de les entitats i associacions a la cavalcada de 
Reis 2023 perquè sense elles la màgia no hagués 

estat possible. Gràcies a l'AFA Camins, a Growing, 
al Club Twirling, als Encendraires, al Centre Mpal. de 
Joves, al Classic Car, a 
Toc Toc Teatre, al Centre 
de Modelisme i a la gent 
gran usuària del Casal 
Cívic i Comunitari les 
Franqueses, en aquest 
darrer cas, participen per 
primera vegada i els podeu 
veure a la fotografia.

ENAMURART decora amb grafits 
el mur del carrer de la Serra

Des de finals de 2022 el mur del carrer de la Serra amb 
el carrer Colom està decorat amb grafits. Es tracta de 
la iniciativa Enamurart, duta a terme per un col·lectiu 

d'artistes del grafit d'arreu de Catalunya. 
En la següent pàgina trobareu les obres de les quals podeu 
consultar l'artista en aquest llistat:

8- Kire
9- Marc None
10- Nasha
11- Ogreç
12- Pako Maga Reos
13- Registered
14-Stain

1- Alfiler
2- Aryz
3- Enric Sant
4- Grito
5- Ibie
6- Japon
7- Keant

15- Reus
16- Rogs
17- Sixe Paredes
18- Trojan
19- Ypso
20- Ziek

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

Enamurart
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27è Cros Popular i 30è Cros Escolar
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ESCOLA GUERAU DE LIOST
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08060939/938 463 216/www.gdl.cat
Carrer de la Riera, 4 (Corró d'Avall) 

Jornades de portes obertes a les escoles d'Educació Infantil 
i Primària i als instituts d'Educació Secundària

Visita, dijous, 23/2, a les 9.30 h i 
a les 15 h

ESCOLA BELLAVISTA-JOAN CAMPS
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08059780 C. M. Elena Maseras, 2 (Bellavista)
930 138 087/http://agora.xtec.cat/escbellavista/intranet/

ESCOLA CAMINS
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08064817/C. Rafael Alberti, 4 (Corró d'Avall) 
938 402 215 http://agora.xtec.cat/ceipcamins

ESCOLA JOAN SANPERA
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08017271/ 938 495 594 /escolajoansanpera.cat
Carrer de Joan Maragall, s/n (Corró d'Avall) 

INSTITUT EL TIL·LER
Educació Secundària i Batxillerat
CODI 08065391
Carretera de Ribes, 45-55 (Corró d'Avall) 938 407 266 
https://agora.xtec.cat/ies-eltiller/

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Visita, dimecres, 01/3 , 18 h 
BATXILLERAT
Visita, dilluns, 17/4, a les 18 h

INSTITUT LAURO
Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius
CODI 08052906
C. M. Elena Maseras, 3 (Bellavista) 938 402 852 
https://blocs.xtec.cat/inslauro

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Visita, dilluns, 6/3, a les 18 h
C.F. GRAU MITJÀ dimecres, 29/3 , 18 h
BATXILLERAT, dimecres, 12/4, 18 h
C.F. GRAU SUPERIOR dimecres, 10/5, 18 h

Comença el viatge a l'escola dels grans
Sessió informativa per a famílies amb infants que començaran I3 (P3) durant el curs 2023-2024

Divendres, 10 de febrer, a les 18 h al Teatre Auditori de Bellavista
Més informació al 938 466 506 o a educacio@lesfranqueses.cat

[portes obertes curs 2023-2024]

Aquesta programació pot patir canvis. 
Consulteu el web de cada centre educatiu abans de cada xerrada o visita.

Visita, divendres, 24/2, a les 9.30 
h i a les 15 h

ESCOLA COLORS
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
CODI 08066413/938 497 222/C. Valldoriolf, 2 (Bellavista) 
www.escolacolors.org

Visita, dimecres, 1/3, a les 15 h

Visita, dijous, 2/3, a les 9.30 h i a 
les 15 h

Visita, divendres, 3/3, a les 9.30 h 
i a les 15 h

PREINSCRIPCIONS
2n cicle Ed. Infantil i Primària - del 6 a 20/3
Educació Secundària - del 8 al 20 de març
Batxillerat - del 20 al 26 d'abril

CF Grau Mitjà - del 12 al 18 d'abril (des de ESO) i del 
9 al 15 de maig (altres procedències)
CF Grau Superior - del 26 de maig a l'1 de juny
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[ actualitat ]

Reconeixement al món esportiu 
municipal durant la 26a Nit de l'Esport
El pròxim 24 de febrer a partir de les 20.30 h a l'Hotel Ciutat Granollers

La Nit de l’Esport de les Franqueses és un 
esdeveniment en el qual es reconeixen els mèrits 
esportius tant dels i de les esportistes com de les 
entitats i equips esportius del municipi que hagin 

tingut intervencions i actuacions destacades durant la 
temporada 2021-2022.

El pròxim 24 de febrer, a les 20.30 h, a l'Hotel Ciutat 
Granollers se celebrarà la 26a Nit de l'Esport de les 
Franqueses on es reconeixeran l'esforç i el compromís 
amb el seu foment al municipi. 

Les diferents categories premiades seran: amateur, 
formació i promoció, masculí i femení, i també el millor 
entrenador/a i el millor equip femení i masculí. A la 
vegada, també es farà menció especial als finalistes 
d'aquestes categories i es premiarà aquells esportistes, 
persones, clubs i entitats locals que han destacat pels 
seus èxits i dedicació en l'àmbit esportiu.

Els tiquets per assistir a l'esdeveniment poden adquirir-se 
per 20 euros al Patronat Municipal d'Esports, a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d'Avall, els dilluns, dimarts 
i divendres, de 9 a 14 h, i els dimecres i dijous, de 9 a 18 
h. Més informació a esports@lesfranqueses.cat i/o al 938 
467 083.
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[ espectacles ]

Comèdia
Ds. 4 de febrer
20 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 65 minuts - Preu: 7 i 6* euros
MARES. Teatre Nacional del Tenes, Santa Eulàlia de Ronçana. 
Un fill és per a tota la vida i l’amor d’una mare és incondicional. Què no faríem 
per un fill o una filla? Els dónes tot, a canvi de no res. L’afecte que uneix una mare 
i els seus fills i filles no es pot comparar amb cap altra tipus d’amor. Un bon dia 
s’hauran fet grans, i la mare mirarà amb orgull l’obra més gran de la seva vida. 
I és que, què no faria una mare per un fill? O, més ben dit, què estaria disposada 
a fer una mare pel seu fill o filla? Pregunteu- ho a la Maite i la Lourdes. Elles són 
mares, sí, però úniques.

Autor: Pere riera - Direcció: Josep Ciurans

Drama
Dg. 19 de febrer
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 120 minuts - Preu: 7 i 6* euros
VICTÒRIA. Tequatre, Figueres. 
Victòria no és només un nom de dona, és una metàfora dels petits triomfs de 
la ciutadania d’una pobra, trista, bruta i desesperada Barcelona de l’any 1951, 
acabada de sorgir de la repressió i de la postguerra. Personatges i situacions 
que ens acosten a temps remots, en plena dictadura franquista, on la por era la 
protagonista, però on l’amor i l'esperança també hi eren presents.

Autor: Pau Miró - Direcció: Àngels Barrientos i Jaume Pujadas

Comèdia
Ds. 25 de febrer
20 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 100 minuts - Preu: 7 i 6* euros
CYRANO. Qollunaka Grup de Teatre, Terrassa. 
A la redacció del diari Núvol s’hi creuen cada jorn velles amistats, enceses 
rivalitats, amors no confessats, algun glop de ratafia i, sobretot, molta, molta 
poesia. Seieu i gaudiu d’una historia que us quedarà a la memòria. D’aquelles que 
fan companyia, ara, sempre i cada dia!

Adaptació de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand: Òscar Garcia
Direcció: Esther Batlló i Òscar Garcia 

Comèdia
Ds. 4 de març
20 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Durada: 75 minuts - Preu: 7 i 6* euros
CES'T LA VIE. Guspira Teatre, Cassà de la Selva. 
Aquesta és una obra pensada des de la senzillesa dels textos d’Agota Kirstof i Gui 
Foissy i des de la simplicitat dels personatges, situats en una plaça del poble o en 
un carrer, i que no fan altra cosa que, simplement, ser tal com són: autèntics. No 
amaguen el seus vicis, neures ni obsessions, però tot plegat sense estridències. 
I d’una manera suau, el dia a dia flueix a la plaça. Perquè així és la vida. Perquè 
això... c’est la vie!
Adaptació de textos d'Agota Kristof i Guy Foissy
Direcció: Nani Castellsagué
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[ espectacles ][ Festival dels Amateurs ]

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

Comèdia musical
Ds. 11 de març
20 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 120 minuts (2 actes) - Preu: 7 i 6* euros
GLUPS!. Toc Toc Teatre Laurona, les Franqueses del Vallès. 
Un musical estrenat en 1983 per la companyia Dagoll Dagom basat en en les 
historietes del dibuixant francès Gérard Lauzier. Son vivències exagerades de 
la vida quotidiana en clau d’humor àcid. Vinyetes teatralitzades, historietes de 
personatges estripats que ens porten una glopada d’aire fresc. Un musical que 
no ha perdut vigència després de gairebé 40 anys..

Adaptació de l'obra de Dagoll Dagom - Direcció: Mar Garriga

Comèdia musical
Ds. 18 de març
20 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 135 minuts (2 actes) - Preu: 7 i 6* euros
LA NIT DE SANT JOAN. PAM Teatre del Casal de Sant Pere, Terrassa. 
Amb La Nit de Sant Joan ens transportem a la màgia dels contes d’infants, a 
les revetlles al carrer quan els veïns ens parlàvem i sabíem com ens dèiem, 
a quan els joves tenien hora per tornar a casa…  Amb la música d’en Jaume 
Sisa i el saber fer als escenaris de Dagoll Dagom, que ens han deixat una perla 
teatral com poques, s’intenta explicar als qui no ho han viscut, com eren aquelles 
revetlles de la meva infantesa, i als que si ho heu viscut, dibuixar-vos un somriure 
a través del record i l’enyorança..

Autor: Dagoll Dagom - Direcció: Xavier Pallejà i José Carlos Muñoz

CLOENDA DEL XVII FESTIVAL DELS AMATEURS
Ds. 25 de març
20 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 80 minuts - Preu: 7 i 6* euros
CÚRCUMA. Frec a frec, les Franqueses del Vallès. 
En Carles i l’Àngel tenen dos bessons, la Vicky i en Pau, a punt de fer 22 anys. 
Mentre preparen la festa d’aniversari, la família espera amb impaciència la 
tornada del Pau que va marxar a estudiar fora fa dos anys. Però un fet inesperat 
farà que la Vicky desvetlli una notícia bomba que els obligarà a replantejar-se la 
seva relació, els seus rols dins la família i els seus límits ètics i morals.

Autor: Beti Espanyol i Emili Corral
Direcció: Emili Corral 
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[ agenda ]

2 dijous
Donació de sang
10.30 a 13.30 h i  de 17 a 21 h Casal d’Avis i Centre 
Social de Bellavista
S’ha de portar el DNI i no venir en dejú 
Cita prèvia a donarsang.gencat.cat 

Espai Zero. Taller com fer un vídeo, gravem
18 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero
................................................................................

3 divendres
Taller d’experiments «Pinzellades de Ciència»
En el marc del Febrer Científic
A càrrec de Jesús Gasco, professor de química
18 h Centre Cultural de Bellavista (Espai Zero)
Activitat per a joves
Inscripcions a pij.franqueses@lesfranqueses.cat, 
a 670 433 346 o a l’Instagram @espaizer0
Org. Espai Zero

Conferència «dONes: motor de la recerca 
marina i ambiental»
En el marc del Febrer Científic
A càrrec de Vanessa Balagué i Magda Vila, 
biòlogues i investigadores de l’Institut de 
Ciències del Mar (CSIC)
18 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Activitat per a joves i adults
Inscripció prèvia a la Biblioteca de Corró 
d’Avall, al 935 661 550 o a bibliotecacorro@
lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

4 dissabte

Matinal astronòmica «Planetari, observació 
solar, tallers i carpa de llibres»
En el marc del Febrer Científic
10 a 13 h Plaça Major de Bellavista
Activitat per a totes les edats
Org. Servei de Biblioteca Municipal

«Mares» Teatre Nacional del Tenes. Sta. Eulàlia 
de Ronçana
Festival dels Amateurs
20 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Durada: 65 minuts Preu: general 7 euros / reduït 
6 euros
Venda d’entrades a www.entrapolis.cat 

Música a la taula 
Concert temàtic de «GÒSPEL»  
21 h Casal Cultural de Llerona. Zona Esportiva 
de Llerona
Concert de música gòspel i sopar . Cor: 
Vadegospel Direcció: Marc Dosaiguas
Preu: 30 € Inscripcions: Restaurant Nou Casal de 
Llerona al 938 443 837
Col·lab: Restaurant Nou Casal de Llerona.
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals i 
Ajuntament de les Franqueses
Col·lab. Restaurant Nou Casal de Llerona
................................................................................

5 diumenge
La Mitja Granollers–les Franqueses–La Garriga
9.30 h Sortida dels 10 km i del Quart
10.30 h Sortida de la Mitja des del carrer Esteve 
Terrades de Granollers/pl. Serrat i Bonastre
Més info i inscripcions https://www.lamitja.cat/ 
Org. La Mitja

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

6 dilluns
Conferència «Viatge científic a l’Antàrtida»
A càrrec de Vanessa Balagué, investigadora del 
grup «Ecologia de microbis marins» de l’Institut 
de Ciències del Mar (CSIC)
En el marc del Febrer Científic
10 i 11.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Activitat per a joves i adults
Inscripció prèvia a la Biblioteca de Corró 
d’Avall, al 935 661 550 o a bibliotecacorro@
lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

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

7 dimarts
Conferència «Robòtica: implicacions socials i 
consideracions ètiques»
A càrrec de Pablo Jiménez, científic titular de 
l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (CSIC)
En el marc del Febrer Científic
10 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitat per a joves i adults
Inscripció prèvia a la Biblioteca de Bellavista, 
al 938 404 388 o a bibliotecabellavista@
lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espais de lectura. «La amenaza de Andrómeda»
En el marc del Febrer Científic
18 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Comentari de la novel·la de Michael Crichton. A 
càrrec de Manuel Moreno
Activitat per adults.  Exemplars disponibles a la 
Biblioteca Mpal. de Corró d’Avall i a la Biblioteca 
Mpal. de Bellavista. Vine encara que no hagis 
llegit la novel·la.
Inscripció prèvia a partir del 17 de gener a la 
Biblioteca de Corró d’Avall, al 935 661 550 o a 
bibliotecacorro@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Taller com fer un vídeo, croma
18 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero
................................................................................

9 dijous
Hora del conte «Històries del bosc»
A càrrec de Sàndal Produccions
En el marc del Febrer Científic
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Activitat per a infants a partir de 3 anys
Inscripció prèvia a partir del 2 de febrer a la 
Biblioteca de Corró d’Avall, al 935 661 550 o a 
bibliotecacorro@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Taller com fer un vídeo, muntatge
18 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero
................................................................................

10 divendres
Taller d’experiments «Pinzellades de Ciència»
En el marc del Febrer Científic
A càrrec de Jesús Gasco, professor de química
18 h Centre Cultural de Bellavista (Espai Zero)
Activitat per a joves
Inscripcions a pij.franqueses@lesfranqueses.cat, 
a 670 433 346 o a l’Instagram @espaizer0
Org. Espai Zero
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12 diumenge
Taller pràctic «Defensa personal per a dones»
Amb José Manuel Guisado Castro
10 a 12 h Espai Can Prat
Org. SIAD

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

Calçotada popular CE Llerona - XXIV Memorial 
Pere Pou
13 h Carpa del Consell del Poble de Llerona
Org. CE Llerona
................................................................................

14 dimarts
Conferència «Viatge científic a l’Antàrtida»
A càrrec de Vanessa Balagué, investigadora del 
grup «Ecologia de microbis marins» de l’Institut 
de Ciències del Mar (CSIC)
En el marc del Febrer Científic
10 i 11.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitat per a joves i adults
Inscripció prèvia a la Biblioteca de Corró 
d’Avall, al 935 661 550 o a bibliotecacorro@
lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espai Zero. Rebentem Sant Valentí
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero
................................................................................

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

17 divendres
Rua de Carnestoltes
10.30 a 12 h Punt de trobada a la plaça Major 
de Bellavista. Recorregut: pg. Andalusia, pl. de 
l’Esbarjo, c. Travessia i pl. Catalunya
Org. EBM El Gegant del Pi, Escola Colors i Escola 
Bellavista-Joan Camps i Giró

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

Taller d’experiments «Pinzellades de Ciència»
En el marc del Febrer Científic
A càrrec de Jesús Gasco, professor de química
18 h Centre Cultural de Bellavista (Espai Zero)
Activitat per a joves
Inscripcions a pij.franqueses@lesfranqueses.cat, 
a 670 433 346 o a l’Instagram @espaizer0
Org. Espai Zero
................................................................................

18 dissabte
Cercle de dones 
11.30 a 13 h Centre Cultural de Bellavista (aula 1)
Informació i inscripcions al 938 466 618 / 670 311 
604 (whatsapp ) o a siad@lesfranqueses.cat
Org. SIAD amb la col·lab ENEI

Carnaval
17 h Inici de la Rua. Recorregut: cruïlla ctra. De 
Ribes i av. Sta. Eulàlia, ctra. De Ribes, passeig del 
primer d’Octubre i plaça de l’Ajuntament. 
17.45 h Exhibicions de comparses a la plaça de 
l’Ajuntament
A continuació animació i xocolatada
19.45 h Lliurament de premis

Inscripció al concurs de comparses
Fins al 12 de febrer, a cultura@lesfranqueses.cat
Bases i fitxa d’inscripció a www.lesfranqueses.
cat. Informació a 938 466 506

19 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

«Victòria» Tequatre. Figueres
Festival dels Amateurs
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Durada: 120 minuts Preu: general 7 euros / reduït 
6 euros
Venda d’entrades a www.entrapolis.cat
................................................................................

21 dimarts
Taller «Connectant amb la veu de la nostra 
intimitat. Sòl pelvià»
Amb Montserrat Reyes Pont
17.30 a 19.30 h Espai Can Prat
Org. SIAD

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

23 dijous
Conferència «Robòtica: implicacions socials i 
consideracions ètiques»
A càrrec de Pablo Jiménez, científic titular de 
l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (CSIC)
En el marc del Febrer Científic
10 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Activitat per a joves i adults
Inscripció prèvia a la Biblioteca de Corró 
d’Avall, al 935 661 550 o a bibliotecacorro@
lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Hora del conte nadons «les quatre estacions del 
petitó»
A càrrec de Montse Penas, rondallaire
En el marc del Febrer Científic
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitat per a infants entre 0 i 36 mesos
Inscripció prèvia a partir del 16 de febrer a la 
Biblioteca de Bellavista, al 938 404 388 o a 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

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

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

24 divendres
Taller «Fem de petits científics. Escultures de 
llum»
A càrrec de Marc Boada, divulgador científic
En el marc del Febrer Científic
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Activitat per a infants a partir de 8 anys
Inscripció prèvia a partir del 17 de febrer a la 
Biblioteca de Corró d’Avall, al 935 661 550 o a 
bibliotecacorro@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Taller d’experiments «Pinzellades de Ciència»
En el marc del Febrer Científic
A càrrec de Jesús Gasco, rpofessor de química
18 h Centre Cultural de Bellavista (Espai Zero)
Activitat per a joves

" El febreret curt 
amb vint-i-vuit dies se'n surt"
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[ agenda ]
Inscripcions a pij.franqueses@lesfranqueses.cat, 
a 670 433 346 o a l’Instagram @espaizer0
Org. Espai Zero

26a Nit de l’Esport
20.30 h Hotel Ciutat de Granollers
Preu del tiquet: 20 euros. Es poden adquirir al 
PME, a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, els dilluns, dimarts i divendres, de 9 
a 14 h, i els dimecres i dijous, de 9 a 18 h. Més 
informació a esports@lesfranqueses.cat i/o al 
938 467 083
................................................................................

25 dissabte
Taller «Fem de petits científics. Autòmats»
A càrrec de Marc Boada, divulgador científic
En el marc del Febrer Científic
11 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitats per a infants a partir de 8 anys
Inscripció prèvia a partir del 18 de febrer a la 
Biblioteca de Bellavista, al 938 404 388 o a 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Vermut científic «Ciència a l’hora del vermut. 
Intel·ligència Artificial (I.A.): la nova realitat. 
Ètica i desenvolupament tecnològic»
En el marc del Febrer Científic
A càrrec de Pablo Jiménez, científic titular de 
l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial 
de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(CSIC) i Oliver Díaz, professor de la Facultat de 
Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de 
Barcelona
12 h Espai Can Prat
Activitat per a joves i adults
Inscripcions a partir del 4 de febrer a la 
Biblioteca de Corró d’Avall, al 935 661 550 o a 
bibliotecacorro@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espectacle científic familiar "Matemàgia" 
A càrrec de Mag Stigman
En el marc del Febrer Científic
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Activitat per a totes les edats
Places limitades. Entrada gratuïta. 
Entrades a partir de l’1 de febrer a 
www.entrapolis.com

Carnestoltes
A partir de les 18 h Antigues Escoles de Corró 
d’Amunt
Concurs de disfresses (infantil, juvenil i adults)
Sopar popular (opció vegetariana)
Preu: 6€ (socis/es) i 8€ (no socis/es)
Informació a veinscorro@gmail.com
Org. Associació de Veïns de Corró d’Amunt

«Cyrano» Qollunaka Grup de Teatre. Terrassa
Festival dels Amateurs
20 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 100 minuts Preu: general 7 euros / reduït 
6 euros
Venda d’entrades a www.entrapolis.cat 
................................................................................

26 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
................................................................................

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

3 divendres (març)
Visita de l’escriptora Najat El Hachmi
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Comentari de la novel·la «Dilluns ens estimaran» 
(Premi Nadal 2021)
Activitat per a tots els públics. Aforament limitat
Inscripció prèvia a partir del 3 de febrer a la 
Biblioteca de Bellavista, al 938 404 388 o a 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

5 diumenge (març)

Festa de Sant Antoni. Tres Tombs
9.30 h Esmorzar de traginers i concentració 
de carruatges, cavalls i tractors al pg. del 
Tagamanent.
11 h Ofici religiós a la parròquia de Santa Eulàlia 
de Mèrida de Corró d'Avall
11.30 h Formació de la rua
12 h Benedicció a la plaça de l'Església i inici de 
la passada dels Tres Tombs

Recorregut: c. de Sant Ponç, c. de la Serra, pl. de 
l'Escorxador, ctra. de Ribes i pl. de l'Ajuntament
13.45 h Degustació de borregos i vi dolç, i 
desfilada individual dels/ de les participants a la 
rua i lliurament d'obsequis als participants

33è CONCURS LITERARI DE SANT JORDI
Presentació de les obres de 1 de febrer a l’1 de 
març. Les obres s’han d’entregar a la Biblioteca 
Municipal de Corró d’Avall o a la Biblioteca 
Municipal de Bellavista
Org. Servei de Biblioteca Municipal

ACTIVITATS I 
CURSOS
EXPOSICIÓ «TEMPS I EMOCIONS. VENCEM 
L’ALZHEIMER»
Fotografies de Marga Pérez
Fins al 31 de març. De dilluns a divendres de 17 a 
20 h, dissabte de 10 a 13 h.
Sala d’Exposicions del Centre Cultural de 
Bellavista

EXPOSICIÓ «DONES: MOTOR DE RECERCA 
MARINA I AMBIENTAL»
EN EL MARC DEL FEBRER CIENTÍFIC
A càrrec de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC)
De l’1 a l’11 de febrer a la Biblioteca Municipal de 
Bellavista
Del 13 al 28 de febrer a la Biblioteca Municipal de 
Corró d’Avall
Org. Servei de Biblioteca Municipal

EXPOSICIÓ «UNA MIRADA POLAR»
EN EL MARC DEL FEBRER CIENTÍFIC
A càrrec de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC)
De l’1 a l’11 de febrer a la Biblioteca Municipal de 
Corró d'Avall
Del 13 al 28 de febrer a la Biblioteca Municipal de 
Bellavista
Org. Servei de Biblioteca Municipal

EXPOSICIÓ «PROHIBIT NO TOCAR (JOCS 
MATEMÀTICS)»
EN EL MARC DEL FEBRER CIENTÍFIC
A càrrec del Museu de Matemàtiques de 
Catalunya
Del 13 al 18 de febrer a la Biblioteca Municipal de 
Corró d’Avall
Del 20 al 28 de febrer a la Biblioteca Municipal de 
Bellavista
Org. Servei de Biblioteca Municipal
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"Pluja de febrer, 
cada gota val un diner"

VOLS FER EL GRADUAT EN ESO A DISTÀNCIA?
Del 9 al 15 de febrer de 2023
Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 12.30 
h. Dimarts, de 15 a 19 h
Al Centre de Formació d’Adults
Informació al 938 402 653
Org. CFA

GRUP DE CRIANÇA
Grup obert destinat a famílies amb infants a 
partir de 6 mesos
Cada dijous, de 17 a 19 h, a la sala 1 Centre 
Cultural de Bellavista
Inscripció a lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com

GRUP DE CRIANÇA I POSTPART
Espai per a famílies amb nadons de 0 a 12 mesos i 
per embarassades
Cada dimarts, de 10 a 12 h, al Centre Cultural de 
Bellavista
Inscripció a lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com

CURSETS DE SARDANES
Dimarts 7-14-21-28 Casal de la Gent gran de 
Corró d’Avall
Divendres 3-10-17-24 Centre Cultural de 
Bellavista
Horari: Dimarts de 17 a 18.15 h i divendres 17.15 
a 18.30 h
Els dimarts pràctica
Els divendres ensenyar a ballar a principiants, 
practicar i aprendre a comptar i repartir
Org.  Sardanistes franquesins

DANSA MUSICAL AMATEURS
Dimecres de 19 a 20.30 h  Nau de Can Ganduxer
Fins el 20 de juny de 2023
Si sempre has volgut ballar i no has tingut temps, 
aquesta és la teva oportunitat.
Inscripcions: juliol1953@gmail.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CLASSES DE IOGA PER A TOTES LES EDATS
Dilluns de 15.30 a 17 h i dimarts de 19.15 a 20.45h  
Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: juliol1953@gmail.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

SORTIDA DE NATURA
Senderisme a la Vall d’Olzinelles des de Can 
Draper
12 de febrer de 2023
8 h Sortida a la plaça Can Ganduxer
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

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

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

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

CANTAIRES DE CORRÓ D’AMUNT
Dimarts, de 20.30 a 22.30 h i dissabte de 10 a 13 h 
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Fins el 20 de juny de 2023
Coral dels Cantaires de Corró d’Amunt dirigida 
per Marc Tost
Inscripcions: veinscorro@gmail.com
Preu: 10€ mensuals
Org. Assoc. de Veïns de Corró d’Amunt

DANSA CREATIVA
Divendres, de 18.30 a 20 h
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Fins al 20 de juny
Espai de dansa creativa a càrrec de Carmen 
Nájera
Preu: 30€/mes (compromís trimestral) o 10€/
sessió
Inscripcions a veinscorro@gmail.com
Org. Assoc. de Veïns de Corró d’Amunt

TALLER DE PINTURA
Dilluns i dijous de 17 a 19 h
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Fins al 20 de juny
Preu: 25€/mes
Inscripcions a veinscorro@gmail.com
Org. Assoc. de Veïns de Corró d’Amunt

LA TINTORERA
Música a la Tintorera
Dies 3, 10, 17 i 24 de febrer a les 20 h, a la ctra. de 
Ribes, 139. Corró d’Avall
Tinc una cadira, podcast de Joan Gener 
Dia 26 de febrer a les 12 h, a la ctra. de Ribes, 

139. Corró d’Avall
Més informació a www.latintorera.cat

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
Programa ADA, adreçat a dones en situació 
d’atur, preincripcions obertes:

Eines Google. Treballem al núvol. Inici 30 de 
gener (40 hores) de dl a dv de 9 a 13h

Disseny de comerços electrònics. Inici el 27 de 
febrer (40 hores) de dl a dv de 9 a 13h

Projecte singulars, adreçat a joves entre 16 i 
19 anys, ofereix orientació laboral, formació i 
suport en la recerca de feina, preinscripcions 
obertes
Més informació i inscripcions a Can Ribas-
Centre de Recursos Agraris, de dl a dv de 
8.30 a 14h, al 938 443  040 o dinamitzacio@
lesfranqueses.cat

PREINSCRIPCIONS I JORNADES DE PORTES 
OBERTES A ESCOLES I INSTITUTS 

Consultar la pàgina 16 d'aquest butlletí o el web 
www.lesfranqueses.cat

CAN FONT
Cursos per a totes les edats

TOTES LES ACTIVITATS D'AQUESTA 
AGENDA ESTAN SUBJECTES 

A POSSIBLES CANVIS. 
Més informació a www.lesfranqueses.

cat
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[ grups polítics ]

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

Junts continuem avançant cap a un municipi amb un urbanisme amable, amb espais verds, ben connectat i pensat per a les 
persones. Ens agrada el model de poble que tenim amb construccions baixes i carrers amples amb zones verdes. Un poble 
on gaudir on viure, passejar i descansar. És per aquest motiu que portem temps treballant per lligar la zona del passeig 1er 
d’octubre amb la plaça de l’Espolsada i mai deixant de banda tot el tema de la mobilitat. Això ens ha portat a estudiar la zona 
i mirar les alternatives, entre altres coses, de la nau d’agroquímica per poder dissenyar l’espai de forma amable i integrada. 
També estem portant a terme l’enquesta participativa per dibuixar el pla de mobilitat d’aquesta zona i del resta del municipi.
Però a la vegada, i pensant en les persones, aquest mes de febrer obrirem un punt d’atenció policial a Bellavista i també serà 
durant aquest mes, quan coneixerem qui és el banc que instal·larà el caixer al barri. Son dos projectes molt necessaris per 
Bellavista però no els únics ja que la instal·lació de càmeres de vigilància, que estem tirant endavant des de Junts, seran una 
eina molt important per incrementar la seguretat i reduir l’incivisme. Seguim treballant amb il·lusió. Seguim treballant Junts.

Som 5 pobles en un municipi, es un mantra que es repeteix continuadament des de l’ajuntament, i aquest lema ens tranquil·litza 
i dona la sensació que es manté una igualtat de distribució dels esforços i dels serveis en funció dels veïns de cada poble. 
Possiblement, al principi hi hagues una intenció real de reconèixer la singularitat de cada un, però el dia a dia porta a una 
sensació d’abandonament per part de alguns i de una falsa uniformitat en tots. No es el mateix el problema de la mobilitat a 
Bellavista, amb un nucli antic sense pràcticament pàrquings que a Corro d’Amunt on el problema es la velocitat en el seu casc 
urbà. No es el mateix les caques en ambients densament poblats que en les zones mes rurals. No es el mateix els robatoris a 
cases aïllades que el tràfic de drogues que veiem en alguns dels nostres pobles. Les solucions, si creiem que som diferents, 
han de ser imaginatives, proporcionals i raonades, no val el cafè per a tots. I com aconseguirem la quadratura del cercle, 
si tots el ciutadans som iguals però els problemes dels nostres pobles son diferents?. En la meva humil opinió hi han dues 
maneres, complementaries entre si, escoltar i fer partíceps als ciutadans i buscar iniciatives en altres llocs amb la mateixa 
problemàtica. Un cop fet aquest treball, explicar clarament les alternatives i quines es prenen i on sigui possible fer consultes 
entre la ciutadania. No som nens que necessitem tutela, som adults que necessitem solucions.

Juan Antonio Corchado 
Membre del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés [PSC-CP]

Rafael Bernabé
Regidor del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal (IEC-AM)

2023: L'any on tu decideixes el futur de les Franqueses
El PSC de Les Franqueses som garantia de futur, de bona feina i de bon govern, per això sempre hem posat en el centre de les 
nostres decisions a les persones, ara més que mai les protagonistes són les persones, i cal governar pensant sempre en elles, 
per resoldre els problemes reals de la gent. Aquests darrers quatre anys han estat marcats per la crisi de la Covid i per la 
guerra d’Ucraïna i no volem que ningú quedi enrere, nosaltres governem per tothom!
Quan guanyem les eleccions del maig les polítiques socials continuaran sent una prioritat per nosaltres i la gratuïtat del 
material també arribarà  a  la secundària, posarem en marxa el servei de fisioterapeutes gratuït per a la gent gran, un bo 
esportiu i cultural jove i un pla específic de treball per a joves i majors de 50 anys per ajudar-los a trobar feina. 
Apostem per unes Franqueses més  segura  i farem realitat la nova comissaria a Corró d'Avall, però també un punt  fix  de 
policia a Bellavista, un protocol de desnonaments davant les ocupacions il·legals conflictives, el desplegament de la policia de 
proximitat i la unitat policial d'intervenció canina.
Volem millorar la vida dels veïns i veïnes de Les Franqueses. 
Aquest any 2023 tu decideixes l’alcalde que vols! 
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Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

Fa més d’un any el govern de les Franqueses va decidir tancar el parc de la Malagarba per problemes continus d’inseguretat i 
delinqüència. Els veïns de la zona ja havien denunciat casos d’incivisme, tràfic i consum de drogues. El nostre grup, Ciutadans 
les Franqueses, va portar aquest tema al Ple i se’ns va assegurar que s’estaven estudiant solucions. Més d’un any després, el 
parc continua tancat i no veiem que des del govern s’estigui posant fil a l’agulla.
El parc és un bon exemple del que succeeix quan s’abandona un espai o quan no es dediquen suficients recursos a un barri; 
afloren, doncs, focus de marginalitat i delinqüència, i els veïns en paguen les conseqüències. Des de Ciutadans, seguim 
reivindicant una oficina de policia a Bellavista i més agents.
El parc de la Malagarba és força gran i es podria aprofitar per reconvertir-lo en un espai tant lúdic com esportiu. Per exemple, 
muntant un circuit de calistènia a la parcel·la de gespa al costat del club de petanca, una cistella de bàsquet per fer esport a 
l’aire lliure i una taula de ping-pong. A la zona dels arbres es podria fer tant un àrea de jocs infantils com un àrea de pic-nic. 
Ben mirat, es podria reconvertir en una zona per gaudir, atractiva i sana. Caldria fer, també, una poda  de sanejament dels 
arbres per guanyar en visibilitat, millorar l’enllumenat i, perquè no, tancar el parc a les nits com es fa en altres llocs, per evitar 
actes vandàlics o delictius. De solucions, n’hi ha.  Només cal que el govern actuï.

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

La senyora Carmen Calvo, actual vicepresidenta del govern espanyol, es va fer un lloc a la història del disbarat quan essent 
ministra de Cultura en el govern de Zapatero va dir: “¿De quién es el dinero público? El dinero público no es de nadie”. 
El “dinero público” és de tots els contribuents, però són molts els polítics que comparteixen aquesta idea i sovint veiem que 
amb els diners públics es fan actes de clara intencionalitat electoral com ha passat a molts ajuntaments, en els quals, facin 
més o menys falta, s’han construït pavellons esportius, piscines, auditoris, etc. que, casualment (o no!), s’han inaugurat uns 
mesos abans de les eleccions. 
Altres vegades amb els diners públics s’invita un  grup de gent a fer excursions a molt bon preu, o s’abonen les quotes de 
material escolar a tots els infants del poble, o es canvien les banyeres per plats de dutxa. I... compte! No és que fer això 
estigui malament, el que no està bé és que no hi hagi un criteri econòmic a l’hora de repartir aquests diners i es donin a 
tothom per igual sense mirar abans la seva capacitat econòmica, però clar... això es fa així per tal d’aconseguir que tornin a 
votar el polític de torn, malgrat que fent això estiguin endeutant més el poble. 
Ara, per fi s’ha anunciat que es traurà a concurs la instal·lació del caixer automàtic que ha de donar servei bancari als veïns 
de Bellavista; però... perquè no s’ha fet abans? Potser algú vol “posar-se la medalla” inaugurant el caixer una mica abans de 
les eleccions? Quan s’inauguri, a la foto hauria de sortir només la gent de Bellavista.

El protocol contra les violències masclistes
Quan vam entrar a l'Ajuntament, el 2019, vam demanar insistentment un protocol contra les violències masclistes i un pla 
d'igualtat. La resposta invariable era que s’hi estava treballant, però la realitat és que no s’hi va posar fil a l'agulla fins al 
desembre del 2021, amb una subvenció de la Diputació. El 12 de desembre de 2022 el protocol s'aprovava per decret de la 
regidora de Feminisme i dos dies després es presentava a l’oposició i es proposava fer-hi aportacions. (A un document ja 
aprovat? La comèdia habitual de la participació!) Diran que perquè és un document viu, però la nostra opinió és que cal 
replantejar-lo, perquè entre altres deficiències, al grup de treball hi han faltat àrees tan fonamentals en l'atenció directa 
a les persones com Infància i Joventut, Gent Gran, Cultura, Esports i el SAC. Cap d'aquestes àrees no hi ha participat ni 
s’inclou en el circuit definit de detecció. Tampoc no hi ha participat Pagesia, malgrat que una moció del PSC de 2020 preveia 
reforçar l’atenció a les dones del món rural. Una altra deficiència, a parer nostre, és que preveu un circuit diferent per a 
les violències masclistes i per a les violències LGTBIfòbiques. Totes les violències haurien de ser denunciades, tractades i 
acompanyades de la mateixa manera, amb matisos a cada cas, perquè el problema és l'agressor, no la víctima. S’hi parla de 
prevenció amb un "conjunt d'accions" (quines?), de detecció per mitjà d'instruments (quins?), i d’una comissió de seguiment 
que no es defineix. En resum, un protocol que es publicitarà com un gran assoliment, però que ens temem que quedi en una 
acció més d’aquest “feminisme” institucional i d’aparador.




