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[ telèfons d’interès ]

butlletí municipal de 
les franqueses

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

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

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

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

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

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

Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa 
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
comunicacio@lesfranqueses.cat 
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04-11
ACTUALITAT 

Es commemora el 84è aniversari del 
Bombardeig de les Franqueses

Entrevista a l'alcalde, Francesc Colomé

Es comença a elaborar el Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible

Es redacta el Protocol d'actuació davant 
les violències sexuals en espais públics i 
d'oci noturn

VIU EL 
NADAL A LES 
FRANQUESES

15-17

Dibuix guanyador del Concurs de Dibuix 
Infantil de Nadal

Abans de parlar de l’any que 
encarem permeteu-me que 
destaqui l’èxit del canvi de 
format a la Fira de Nadal i la 

celebració de les festes als diferents 
punts del municipi. L’esforç ha tingut 
la seva recompensa i crec que, entre 
tots i totes, estem aconseguint que 
les Franqueses esdevingui un lloc de 
referència tant pels veïns i les veïnes 
d’aquí com per la resta de la comarca. 
I és que les petites coses també sumen 
per crear identitat, per créixer i fer-se 
un lloc. Les fires i els mercats també 
formen part d’aquest engranatge. Així 
que felicitats a qui ho ha fet possible 
i moltes gràcies a qui ha participat 

d’una manera o d'una altra, seguim!
El mes de gener, però, ja no és moment de balanços, sinó d’encarar una nova etapa, la 
que ens porta aquest 2023, amb objectius clars. Uns objectius que ens acompanyaran 
fins a tancar aquest mandat. Com podreu llegir a l’entrevista que trobareu en aquest 
butlletí, l’any 2023, a nivell de política municipal, estarà marcat per unes eleccions 
que se celebraran el mes de maig. Així doncs serà un any intens i important en aquest 
sentit. Només dir-vos, us ho explico a l’entrevista, que ha estat una legislatura dura, 
marcada per una situació inèdita fins ara i que ens ha suposat adaptar el pressupost 
i les accions per fer front a situacions realment complicades tant a nivell emocional 
com econòmic. Us puc assegurar que de les adversitats en surt creixement. I de les 
dificultats que ha generat aquesta situació n’he tret un aprenentatge com a persona i 
com a alcalde. I m’ha ajudat a refermar-me en la meva dedicació a la funció pública. 
Vull aportar la meva feina a dibuixar un municipi amable, com sempre m’agrada dir, 
on tothom hi tingui el seu lloc, on tothom s’hi senti còmode. Perquè governo sobretot 
pensant en els veïns i les veïnes de les Franqueses, per a tots i totes, sense excepcions. 
Comencem un nou any i fem nous propòsits. El meu es executar aquells projectes 
importants que m’he compromès a fer. I, tot i que hem de ser realistes i adaptar-
nos a la situació que ens ha deixat uns anys molt durs, us asseguro que treballaré 
intensament per fer-los possible, o, com a mínim, que s’ajustin al màxim a allò que 
vam plantejar inicialment. Perquè el principi més important és l’honestedat. Tenim 
temes molt importants entre mans, que ara encara no són una realitat, però que 
ho seran aviat: l’Aula de Natura al Parc del Falgar; la residència de gent gran de 
Bellavista; nous projectes urbanístics com el Sector N o el Sector R que ens aportaran 
beneficis com a municipi com més habitatge a preu públic o un nou pavelló; faré 
les converses necessàries per minimitzar l’impacte urbanístic al Sector C, a Corró 
d’Amunt; augmentarem la seguretat amb càmeres de videovigilància i més efectius 
policials; tindrem cura de la nostra gent gran i procurarem buscar solucions per 
resoldre temes com la pèrdua de les oficines d’entitats bancàries. Aquestes seran 
algunes de les meves prioritats per aquest any. 
Encetem un nou any amb l’energia necessària per fer realitat tots aquests objectius. 
Unes accions també vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
perquè des de l’àmbit local tenim molt a dir i molt a fer per construir un món millor. 
Nosaltres ho tindrem molt present! 
Començo doncs un 2023 amb un llistat de feines importants per fer, però amb la força 
suficient per fer-les possible! Perquè com deia el poeta Miquel Martí i Pol Tot està per 
fer i tot és possible.

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

GRUPS 
POLÍTICS

22-23

LES 
FRANQUESES 
EN IMATGES

12-14

Fira de Nadal

Festa de la Infància

ESPECTACLES
18

Consulta la programació d'espectacles 
del gener

AGENDA
19-21

Consulta la programació d'activitats del 
gener
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[ actualitat ]

Es commemora el 84è aniversari del 
bombardeig de les Franqueses
L’atac es va focalitzar sobretot a la zona de l’estació de Corró 
d’Avall

Cap a finals de la Guerra Civil, durant el gener de 1939, 
les Franqueses és un dels objectius dels bombardejos 
que van castigar durament la comarca aquells dies. El 
dia 25 de gener les bombes provoquen tres víctimes 

mortals i nombroses destrosses a la zona de l’estació 
de Corró d’Avall. La recerca de documentació de l’Arxiu 
Municipal també ha permès descobrir que un nou atac de 
l’aviació alemanya el 26 de gener va provocar nombrosos 
desperfectes a l’edifici de l’Ajuntament de les Franqueses. A la 
publicació «Les Franqueses: els anys de la Segona República 
(1931-1939)», els historiadors Joan Garriga i Eduard Navarro 
descriuen aquell moment: Els objectius oficials atacats la 
nit del 23 al 24 i el dia 24 indiquen, entre altres, Canovelles 
i Granollers, com a llocs més propers a les Franqueses. 
Cert, però, que la metralla de les bombes impactà a prop 
de l'estació de Corró d'Avall, alguns quilòmetres més amunt 
i en alguns llocs quedaren dissortadament reflectits els 
impactes de les bombes. El registre de defuncions constata 
que el resultat més luctuós va ser la mort, el dia 23, de tres 
persones: Jaume Freixas Fumaral, de 27 anys, Àngela Girbau 
Bassa, de 18 anys, i Esteve Tresseras Codina, de 43 anys. 
Semblava que el colofó de tantes desgràcies d'ençà del cop 
d'estat del 17 i 18 de juliol contra la República. Tanmateix, la 
dictadura imposava la pèrdua de les llibertats democràtiques. 
Els pobles de les Franqueses també patirien, en diversos 
sectors, les represàlies franquistes, i calia sumar-hi les 
pèrdues humanes. El dia 28 de gener de 1939 entraven 
les tropes franquistes a les Franqueses. Segons dades 
municipals, la població que hi havia en aquells moments era 
de 2.460 persones, incloent-hi els refugiats que encara havien 
quedat al terme municipal.

Aquest 24 de gener es compliran doncs 84 anys d’aquests 
fets i es commemorarà amb un acte institucional el mateix 
dia, a les 12 hores, a la plaça de l’Ajuntament. Des de 
l’any 2019, moment en què es va complir el 80è aniversari, 
l’Ajuntament ha iniciat un projecte de memòria democràtica 
amb dos objectius: la investigació i la divulgació sobre fets 
històrics del municipi. Aquell any es va instal·lar un monòlit 
de l’escultor Jordi Barbany en memòria de les víctimes de la 
Guerra Civil, de l’exili i la repressió franquista a la plaça de 
l’Ajuntament, on també ho va plantar un plançó de l’arbre de 
Gernika; i també es va col·locar una placa davant de l’estació 
de Corró d’Avall, on van caure les bombes. Al llarg d’aquests 
anys s’han fet dos documentals amb testimonis orals: Venien 
cada dia. Memòria de la Guerra Civil a les Franqueses i 
Un patrimoni de la història. El camp d’aviació de Rosanes 
durant la Guerra Civil, que es poden veure en obert al canal 
de YouTube de l’Ajuntament de les Franqueses. Actualment 
s’estan enregistrant més entrevistes a persones grans del 
municipi amb l’objectiu de conservar la memòria oral. 

Aquest projecte de memòria, que compta amb 
l’assessorament de l’historiador Joan Garriga, també ofereix 
sortides per conèixer part de la història com ara als camps 
de concentració de Rivesaltes, d’Argelés; i a la Maternitat 
d’Elna; xerrades, exposicions,... Pel que fa a la part de recerca 
actualment l’Ajuntament està en contacte amb l’Amical de  
Mauthausen per localitzar persones de les Franqueses que 
van ser deportats a camps de concentració nazis. Hores d’ara 
l’Ajuntament ha fet els tràmits per demanar una llamborda 
Stolpersteine a través del Memorial Democràtic de la 
Generalitat, tot i que, pel que es desprèn de la documentació 
trobada hi ha possibilitats de trobar més d’una persona 
deportada. L’objectiu d’aquest projecte doncs és recuperar 
la història del municipi i dignificar la memòria dels qui van 
perdre la vida víctimes del feixisme. 
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"El meu desig més gran és continuar servint 
als veïns i a les veïnes des de la proximitat" 
Entrevista a l'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé

Tornem a començar any. En aquest cas un any especial...

Sí. Encetem un any que serà molt intens perquè aquest maig 
hi haurà eleccions municipals. 

Com definiria aquest mandat. Ara ja està acabant i pot fer 
una valoració més àmplia...

Jo crec que ha estat un dels mandats més complicats tant a 
nivell polític com de gestió. 

A què es refereix?

Al llarg d’aquest mandat hem tingut uns episodis 
complicats. Com recordaran, Junts i el PSC vam trencar el 
pacte de govern i l’any 2021 el vam tornar a renovar. Per 
tant políticament no sempre és fàcil, però els representants 
municipals hem de ser prou responsables com per ser 
capaços d’arribar a acords per fer avançar el municipi. Ja 
ho vaig dir en el seu moment: governar en minoria no és 
fàcil i aquests pactes són necessaris. En aquell moment 
ho va ser per aprovar un pressupost que portava temps 
encallat per l’oposició. Insisteixo que el benestar dels veïns 
i de les veïnes de les Franqueses és el més important. 

També parlava de complicació referent a la gestió...

Exacte. A banda de la intensitat política, jo penso que 
aquest mandat ha estat el més complicat pel que fa a la 
gestió. I és que durant aquests últims quatre anys hem 
viscut un dels moments més durs: una pandèmia mundial. 
A banda de ser una situació complexa i dramàtica perquè 
es tractava d’un tema de salut i molta gent va perdre la 
vida o va passar per situacions molts greus, nosaltres 
havíem de prendre decisions molt ràpides i sense tenir 
cap precedent. Era una situació totalment nova que 
necessitava solucions immediates. Tot i això, sempre 
ho dic, crec que l’Ajuntament i els veïns i les veïnes de 
les Franqueses, tots nosaltres, vam saber reaccionar. 
Nosaltres ens vam coordinar amb la ciutadania per temes 
logístics, però, a més, vam planificar un Pla de Xoc per fer 
front als efectes també econòmics que van sorgir derivats 
de la conjuntura d’aquell moment. 

Arribem al final del mandat i caldrà veure què s’ha 
complert del Pla d’Actuació Municipal, el PAM...

Efectivament. L’any 2020 vam presentar un Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) amb 101 accions que després vam 
augmentar fins a 104. Cal tenir en compte, però, que els 
efectes de la pandèmia que comentàvem abans han incidit 
en el desenvolupament d’aquest full de ruta. Hi ha hagut 
projectes que s’han endarrerit o fins i tot han canviat 
perquè s’han prioritzat temes urgents que han sorgit arran 
de la crisi sanitària. Tot i això, ens hem fixat acabar aquest 
mandat amb una execució superior al 70%, que, tenint en 
compte les circumstàncies d’aquesta legislatura, crec que 
és una xifra més que satisfactòria. 

Ha estat un mandat d’inversions?

Sí, és clar. Ha estat diferent a les legislatures anteriors 
on s’han executat grans obres. Aquests han estat quatre 
anys per fer avançar projectes molt ambiciosos que tenen 
una gran feina al darrera i que fan de les Franqueses 
un municipi capdavanter en termes de sostenibilitat, de 
seguretat.. Hem desencallat el Sector R, el Sector N; hem 
fet avançar la residència per a la gent gran que aviat serà 
una realitat a Bellavista; estem treballant intensament en 
el desenvolupament de l’Aula de Natura del Parc del Falgar, 
que requereix un projecte molt curós per esdevenir un 
referent de país; també treballem en l’augment del nombre 
d’agents a la Policia Local...
Ha estat una legislatura ben diferent, això no ho puc negar. 
Com a alcalde us puc dir que no ha estat gens fàcil enfrontar-
nos a situacions completament desconegudes per a tots i per 
a totes nosaltres, però també he de dir que ha estat un gran 
aprenentatge i, per tant, un orgull, estar al capdavant d’un 
municipi en circumstàncies tan complexes com aquestes. 
De vegades cal ser realista, acceptar i adaptar-nos a la 
realitat que ens ve imposada. Però us ben asseguro que 
ens esforçarem al màxim per complir tots els objectius 
establerts, aquesta és la meva prioritat. 

Quin és el seu desig per aquest 2023?

Abans que res el meu desig és treballar perquè les 
Franqueses sigui un municipi acollidor per a totes les 
persones que decideixen viure aquí. Un municipi on ningú 
quedi enrere, on tothom pugui complir els seus somnis. 
Com hem dit abans aquest serà un any crucial on hi haurà 
eleccions i començo aquest 2023 amb la mirada fixada en 
aquesta data perquè la meva vocació, per sobre de tot, és 
el servei públic a través de l’administració. Per tant, el meu 
desig més gran és continuar servint als veïns i a les veïnes 
de les Franqueses des de la proximitat, des del respecte, des 
de l’empatia i sobretot gestionant des dels nostres carrers i 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Un cargol, un lleó i un dofí per parlar de 
resolució de conflictes amb els infants
La commemoració del Dia Europeu de la Mediació d'enguany 
treballa amb infants i joves

Un cargol, un lleó i un dofí són els 
protagonistes de l'obra de teatre 
que serveix per parlar de resolució 
de conflictes amb infants de les 

Franqueses. Aquesta activitat, oberta 
a infants de 3 a 8 anys, és una de les 
propostes de la commemoració del Dia 
Europeu de la Mediació a les Franqueses. 

El dia 21 de gener, a les 11 h, a la Biblioteca 
Municipal de Corró d'Avall, aquests tres 
animals ajudaran a conéixer i a debatre 
sobre les diferents actituds davant la 
confrontació. Els infants podran participar 
donant la seva opinió i, fins i tot, sortint a 
escena per treballar la mediació a través 
de l'argument de l'obra de teatre "Cargol, 
lleó, dofí. Tres actituds davant el conflicte".

Les famílies també 
aprenen la llengua

Des de fa unes setmanes algunes 
famílies de l'Escola Bellavista-Joan 
Camps i Giró han començat a anar 

a l'escola no només a acompanyar els 
seus infants. Hi van per participar en una 
prova pilot per aprendre català. 

El taller de llengua té una doble finalitat. 
La primera, facilitar l'aprenentatge 
del català a aquelles famílies que ho 
necessitin. La segona, crear vincles amb 
l'escola a través d'activitats específiques 
que ajudin a la cohesió família i escola. 

Depenent dels resultats d'aquesta prova 
pilot, l'experiència es pot traslladar 
a altres centres educatius si hi ha la 
necessitat. El projecte està inclòs dins el 
Pla Educatiu d'Entorn de les Franqueses 
i compta amb el suport econòmic dels 
fons europeus NextGenerationEU.

Enguany també es treballa la 
mediació des dels instituts. Els 
dies 18 i 20 de gener, l'alumnat dels 
instituts Lauro i el Til·ler participen 
en l'activitat "El portal del davant: 
taller teatral per a la convivència 
en comunitat" a través de la qual 
reflexionaran sobre els conflictes 
que poden succeir en una comunitat 
de veïns i de veïnes, a l'espai públic i 
en altres zones de 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.

Programa de teatre, música i dansa a les escoles

Un curs més, i ja en van 25, els centres educatius 
de les Franqueses participen en el programa de 
promoció de les arts escèniques.

Aquest programa té com a objectiu promoure el 
contacte periòdic d'infants i joves del municipi amb 
el teatre, la música i la dansa. La planificació de 
cada temporada es realitza tenint en compte l'edat 
i les necessitats de l'alumnat i, d'aquesta manera, 
afavorir l'educació integral d'infants i joves; ajudar 

en el desenvolupament de sensibilitat cap a les arts escèniques i, garantir la igualtat 
d'oportunitats d'accés a la cultura.

Durant aquest curs, l'alumnat d'Educació Infantil i Primària podrà veure espectacles 
com "Sense lluna" de Sanfaina de Colors, "L'odissea del riure perdut" de la companyia 
Teatre Mòbil o "Sleeping beauty". Per l'alumnat d'Educació Secundària s'han programat 
diverses sessions de teatre i debat que giraran al voltant de problemes ètics i socials en 
diversos àmbits com per exemple l'ús de les xarxes socials.

A finals del mes de novembre s'han iniciat les actuacions de millora a la zona 
de Secretaria de l'Escola Joan Sanpera i Torras. Aquestes feines es realitzen 
per adequar i ampliar aquest espai a les necessitats de l'escola. Properament, 

també s'iniciaran les obres a la zona de serveis del centre educatiu.

Millores a l'Escola Joan Sanpera i Torras
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Com volem la mobilitat del futur?
Participa en l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Les Franqueses està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible del municipi, el PMUS. Un pla que ha de servir 
de guia per revisar i actualitzar les estratègies de mobilitat 
sostenible i adequar-les al que marca el pla director sobre 

aquesta matèria.

L'objectiu és transformar l'ús de l'espai públic potenciant models 
de mobilitat amb menys impacte ambiental que l'actual. Per tant, 
les bicicletes, els patinets, els vianants i el transport públic han 
de guanyar protagonisme davant el cotxe. D'aquesta manera, a 
més a més d'aconseguir una mobilitat més sostenible, també 
s'avança en la recuperació de la complexitat i de la vitalitat dels 
carrers com a espais de joc, de trobada i de passeig.

Actualment, el procés d'elaboració del PMUS es troba en la fase 
de pre diagnosi, analitzant la informació existent i treballant en 
l'establiment dels objectius específics del pla. Durant aquesta 
fase, l'Ajuntament vol comptar amb l'opinió i amb les aportacions 
de la ciutadania, beneficiària en darrera instància del nou model 
de mobilitat i dels efectes d'un espai públic més sostenible i 
amable. Per això, durant les primeres setmanes del 2023 es 
realitzaran dues accions:

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 els punts informatius habilitats al mercat 
setmanal de Bellavista, el 25 de gener, i al 
mercat setmanal de Corró d'Avall, el 28 de gener. 
L'enquesta també la pots respondre de manera 
telemàtica escanejant el codi QR que trobaràs en aquesta informació. 

El 31 de gener, de 18.30 a 20 h, pots participar en un taller sobre 
mobilitat sostenible a la sala d'actes de l'Espai Can Prat. L'entrada és 
lliure.

L'índex de satisfacció de la ciutadania del municipi arriba al 90%

Les Franqueses aprova amb nota la majoria d'aspectes que s'han valorat en el Dibaròmetre d'enguany, una enquesta que 
la Diputació de Barcelona ha realitzat a tots els municipis de la província amb l'objectiu de conèixer el grau de satisfacció 
de la ciutadania amb els serveis que ofereix el seu ajuntament i amb l'estat i els recursos del municipi. Les Franqueses se 

situa en positiu en la majoria de categories respecte a la mitjana de la província i aprova en gairebé tots els aspectes: 

L'objectiu de tot plegat és promoure el transvasament de les 
persones usuàries del vehicle privat a mobilitats no motoritzades 
o cap al transport públic i reduir, així, l'accidentalitat, la 
contaminació, les despeses colaterals a l'ús del cotxe al 
municipi... La disminució de l'impacte dels vehicles motoritzats 
permetrà de manera paral·lela pacificar els carrers per introduir 
més usos socials a la via pública.

Transparència de l'Ajuntament
El 47% de la població considera que el nivell de transparència de 
l'Ajuntament és bo. Tot i ser l'aspecte on el percentatge és el més 
baix pel que fa a les valoracions positives, les Franqueses se situa 
per davant de l'opinió mitjana a tota la província que és d'un 42%.

Gestió de l'Ajuntament
La gestió municipal l'aproven un 90% de les persones enquestades que 
puntuen aquesta aspecte amb més d'un 5. La mitjana dels municipis de 
Barcelona aprovats en aquesta qüestió només arriba al 78%.

També s'enumeren els 5 problemes que la ciutadania considera 
més greus a les Franqueses: seguretat ciutadana, neteja, 
incivisme, gestió política i immigració. Tanmateix, el grau 
d'insatisfacció és baix, amb percentatges que no superen en cap 
cas el 15% i tots els valors són inferiors a la mitjana de la província.

Satisfacció de viure al municipi
El 90% de la mostra enquestada està molt satisfeta vivint a 
les Franqueses davant el 83% de ciutadans de la província de 
Barcelona que consideren el mateix dels seus municipis.

Compromís amb el canvi climàtic
El 64% dels veïns i de les veïnes de les Franqueses opinen que 
el municipi està molt compromès amb el canvi climàtic i que, 
per tant, s'estan fent bones polítiques mediambientals. Aquest 
resultat està 10 punts per sobre del total de la província.

Foment de la participació ciutadana
El 57% de la ciutadania del municipi considera que la gestió de 
polítiques de participació ciutadana és molt bona, davant el 47% de 
la mitjana provincial.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Protocol d'actuació davant les violències 
sexuals en espais públics i d'oci nocturn
Participa en l'enquesta a partir del 23 de gener i ajuda a definir-lo

L’Ajuntament de les Franqueses treballa en la redacció 
del Protocol local d'actuació davant les violències 
sexuals en espais públics i d'oci nocturn. Un document 
que ha d'establir el marc general que permetrà donar 

una resposta unificada a les possibles situacions de violència 
sexual que es donin al municipi. Per tal de fer-ho, a partir del 
23 de gener i fins al 23 de febrer, s'obre un canal de participació 
a través d'una enquesta oberta a tota la ciutadania. L'objectiu 
és copsar l'opinió i recollir les aportacions de totes aquelles 
persones que estiguin interessades en col·laborar en 
l'elaboració d'aquest protocol.

A banda, durant els propers mesos, el personal tècnic 
de l'Ajuntament i els diferents agents socials del territori 
treballaran conjuntament per garantir l'adaptació d'aquest 
protocol a la realitat i a les necessitats del municipi. 

Cal tenir en compte que a  la  nostra  societat, les violències  
sexuals  i  l'alta  tolerància  de  les  mateixes  en  els  
contextos d'oci  representen  un  dels  principals  riscos  per  
a  les  dones  i  les  persones  que  no  s’ajusten  als models 
normatius de gènere. Els últims anys s’han incrementat els 
recursos destinats a les polítiques  públiques  d’equitat que 
posen l’èmfasi en els espais d’oci, al posar-se cada cop més 
de manifest que és un dels contextos on les violències sexuals 
operen amb més impunitat.  L’última  Enquesta  de  Violència  
Masclista  (Departament  d’Interior,  2016)  identifica  els  
espais on s’han patit violències masclistes per part de no-
parelles en el següent ordre segons percentatge de  resposta  
total: 20’9%  espais  d’oci;  18’3%  espai  públic;  17’1%  
transport  públic;  12’5% casa;  11’9%  feina;  7’3%  xarxes  
socials;  5’5%  altres;  3’3%  una  altra  casa;  3’2%  lloc  
d’estudis.  Les dades  fan  palesa  la  necessitat  de  posar  la  

Cursos per a dones sobre eines digitals

mirada  i  definir  estratègies  sobre  els  espais  públics i d’oci  
per  combatre  l’alta  concentració  de  fets  constitutius  de  
violència  masclista  que  han  patit les dones en l’àmbit social 
i comunitari.

Com a municipi feminista i en contra de LGTBIfòbia, durant 
les properes setmanes, també es posarà 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.  

Actualment, aquesta guia s’està tancant amb la participació 
i el consens de tots els grups polítics del consistori perquè 
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 des 
d’una perspectiva integral.

L'Ajuntament de les Franqueses participa en un programa ADA, de digitalització 
adreçat a dones, i ha programat dos cursos per al primer trimestre del 2023. 
Les dues formacions són de 40 hores:

Eines de Google i protecció 
d'equips a la xarxa

Entre el 30/1 i el 10/2, 
de dilluns a divendres, 

de 9.15 a 13.15 h

Disseny de comerços electrònics

Mòdul 1: Màrqueting en línia: 
disseny i promoció de llocs web

Mòdul 2: Accessibilitat web
Entre el 27/2 i el 10/3, de dillluns a 

divendres, de 9.15 a 13.15 h

Els cursos estan adreçats a dones, 
preferentment en situació d'atur, i estan 
completament subvencionats.

Les interessades es poden adreçar a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
(camí Antic de Vic, 10), escriure a 
borsatreball@lesfranqueses.cat, trucar 
al 938 443 040 o escriure un WhatsApp 
al 673 659 160.



GENERGENER
Taller "La regla mola (si saps com funciona)"
Amb Anna Salvia a l'Espai Can Prat
Divendres 27 de gener, de 17.30 a 19.30 h
Quins són els canvis físics que t’avisaran que ja s’apropa la primera regla? De què està feta la menstruació i en 
quin òrgan es forma? Què és el cicle menstrual i com et transforma? Amb l’objectiu de facilitar els coneixements 
necessaris per poder experimentar totes les etapes vitals i els cicles de les dones amb benestar i confiança. 
L’activitat està destinada a nenes i adolescents amb les seves famílies.

FEBRERFEBRER      
Taller pràctic "Defensa personal per a dones"
Amb José Manuel Guisado a l'Espai Can Prat
Diumenge 12 de febrer, de 17.30 a 19.30 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. 

Taller "Connectant amb la veu de la nostra intimitat. Sòl pelvià"
Amb Montserrat Reyes Pont a l'Espai Can Prat
Dimarts 21 de febrer, de 10 a 13 h
Tenim tendència a etiquetar la debilitat a aquelles parts del cos que senten dolor o no fan el treball de sosteniment 
que pensem que han de fer. I és que no ens hem pantejat que darrera d'aquests símptomes o disfuncions, hi 
ha un missatge que no sabem escoltar. Ens han educat en un món de por davant el desconeixement, quan 
el desconeixement té un missatge important que et vol fer arribar. Sentir la veu de la teva intimitat és un pas 
rellevant per decobrir el missatge de com estem vivint la vida i decidir com volem viure-la..  

MARÇMARÇ
Taller "Què cal saber per fer l'amor?"
Amb Anna Salvia al Centre Cultural de Bellavista
Divendres 24 de març, de 17.30 a 19.30 h
On acaba el sexe i comença la violència sexual? Què cal explicar sobre la gestió de la fertilitat i les infeccions 
de transmissió sexual (ITS)? Què es necessita saber per gaudir del sexe? El taller, adreçat a famílies, pretén que 
els i les adolescents arribin a la seva primera relació sexual amb tots els coneixements necessaris per poder 
experimentar-la d’una manera segura, responsable i plaent.

TALLERS &
XERRADES

Grup d'acompanyament al dol perinatal, gestacional i neonatal
Amb la col·laboració de l'Associació Espai Nadó - Espai Infant les Franqueses (ENEI) al Centre 
Cultural de Bellavista
El tercer divendres de cada mes, de 17.30 a 19 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. 

Cercle de dones
Amb la col·laboració d'Olena Perova i de Vanesa Coca Luque de l'associació Mirall.Ferminisme 
d'Acció Social a l'aula 1 del Centre Cultural de Bellavista
El tercer dissabte de cada mes, d' 11.30 a 13 h
Espai destinat a dones majors de 18 anys on treballar l’autoestima, l’autoconeixement i l’autoconfiança amb 
l’objectiu de fomentar l’apoderament femení.

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

Gener, el mes del cros
Durant el matí del 21 de gener es faran les diferents sortides per 
categories a la Zona Esportiva Municipal de Ciclisme

El dissabte, 21 de gener, les Franqueses acull la 
primera de les competicions esportives de l'any, 
i és que a les 10 h es disputarà la 27a edició del 
Cros Popular i a partir de les 10.30 h, el 30è Cros 

Escolar. Ambdues proves són tot un clàssic del calendari 
esportiu del municipi i enguany, gràcies a la bona acollida 
de la passada edició, es torna a fer a la Zona Esportiva 
Municipal de Ciclisme, que s'ubica al Polígon del Pla de 
Llerona entre els carrers d'Holanda i d'Alemanya. 

La competició estableix la modalitat conjunta de 
participació en les sortides de cada categoria masculina 
i femenina. La participació pot ser tan individual com 
per equips, que han d’estar formats per un mínim de 
5 esportistes. Cada participant pot representar el seu 
centre escolar, club o associació esportiva o córrer de 

Obert el termini per presentar candidatura als premis "esportista 
destacat/da" de la Nit de l'Esport 2023

El pròxim 24 de febrer a partir de les 20.30 h torna a les 
Franqueses la Nit de l'Esport! L'Hotel Ciutat Granollers 
tornarà a acollir la festa del món de l'esport on es 

reconeixeran l'esforç i els mèrits més destacats durant la 
temporada 2021/2022. Per fer-ho s'obre una nova convocatòria 
per presentar candidatures individuals per rebre homenatge 
per les fites esportives aconseguides durant aquesta 
temporada. Aquelles persones que ho considerin poden optar 
a ser reconegudes per les seves gestes en el món esportiu. 

Caldrà presentar la llicència esportiva i el currículum amb els 
mèrits aconseguits durant la temporada 2021/2022, enviant 
un email a esports@lesfranqueses.cat abans del dia 31 de 

Categoria
Cros Popular
Cadet m/f
Infantil m/f
Aleví m/f
Benjamí m/f
Prebenjamí m/f
Mini m/f

Hora
10.00 h
10.30 h
10.50 h
11.45 h
12.05 h
12.20 h
12.30 h

Distància
5000 m
2000 m
1500 m
1200 m
800 m
400 m
100 m

gener. Els mèrits seran valorats per un jurat professional del 
món de l’esport. El Patronat Municipal d’Esports notificarà la 
idoneïtat de la candidatura a la persona interessada.

forma personal. La competició escolar és puntuable per a 
la Lliga Comarcal de Cros en totes les categories fixades 
pel Consell Esportiu.

Les inscripcions es poden realitzar el mateix dia fins 30 
minuts abans de cada cursa. Cada participant tindrà un 
obsequi al final de cada  cursa.





12

[ les Franqueses en imatges ]

Viu el Nadal a les Framqueses. Fira de Nadal
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[ les Franqueses en imatges ]

Festa de la Infància
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Viu el Nadal  
a les Franqueses

16 h Antigues Escoles de  
Corró d’Amunt 
Rebuda dels Patges
Taller de fanalets, espectacle d’animació infantil, 
jocs de taula per a totes les edats, berenar amb 
xocolata i melindros i entrega de cartes als Patges.
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 
d’Amunt 

Org. LF Comerç  
Col·lab. Ajuntament de les Franqueses

17 a 20 h Plaça de l’Espolsada
Entrega de cartes al Patge Ganxet, 
xocolatada, taller de fanalets i  
animació infantil

Taller de fanalets, xocolatada i música nadalenca per a 
tothom. Aforament limitat.
Org. Associació de Veïns de Bellavista 
Col·lab. Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista

4 de gener
16.30 a 19.30 h Casal d’Avis i Centre  
Social de Bellavista
Taller de fanalets

4

Els infants podran descobrir els espais màgics on els 
i les ajudants de ses Majestats els Reis Mags d’Orient 
treballen els dies previs a la seva arribada. El recorregut 
té una durada de 30 minuts. 
Venda d’entrades a www.entrapolis.com
Entrada per a 2 persones. Preu: general 5€ / reduït 4 € 
(entrades anticipades, majors de 65 anys, pensionistes, 
persones a l’atur i menors de 25 anys).

3 de gener
10 a 14 h  i de 16.30 a 20.30 h  
Espai Can Prat
L’Espai dels somnis

3

Venda d’entrades anticipada a www.entrapolis.com, al 
Teatre Auditori de Bellavista o al Casal Cultural de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 17 a 21 h, i dissabtes, de 
10 a 13 h. Entrades numerades. Preu general 18 € /reduït 
15 € (entrades anticipades, majors de 65 anys, pensio-
nistes, persones a l’atur i menors de 25 anys).

1 de gener
19 h Teatre Auditori de Bellavista
32è Concert d’Any Nou amb 
l’Orquestra Internacional Maravella

1

Els infants podran descobrir els espais màgics on els 
i les ajudants de ses Majestats els Reis Mags d’Orient 
treballen els dies previs a la seva arribada. El recorregut 
té una durada de 30 minuts. 
Venda d’entrades a www.entrapolis.com
Entrada per a 2 persones. Preu: general 5€ / reduït 4 € 
(entrades anticipades, majors de 65 anys, pensionistes, 
persones a l’atur i menors de 25 anys).

2 de gener
16.30 a 20.30 h Espai Can Prat
L’Espai dels somnis

2
Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

A partir de les 16 h

El Patge Ganxet ens  
acompanyarà tota la tarda

Visita de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient Corró d’Avall

16.00 h Xocolatada i taller de fanalets a la plaça de 
l’Ajuntament.
17.00 h  Arribada en helicòpter de Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient a la plaça Joan Sanpera.
18.15 h Inici del recorregut pels carrers de Corró 
d’Avall.
19.00 h Recepció i lliurament de cartes a Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient a la plaça de l’Espolsada.

5

A partir de les 16.30 h
Visita de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient Bellavista
16.30 h Arribada en helicòpter de Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient al Parc del Mirador.
17.00 h  Inici del recorregut pels carrers de 
Bellavista.
18.30 h Xocolatada, recepció i lliurament de cartes 
a Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça Major.
Org. Associació de veïns de Bellavista
Col·lab. Centre Municipal de Joves

7 i 15 de gener
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Transició als Pastorets
Preu: adult 10€, infants fins a 12 anys 7€, infants fins a 3 anys 
3€. Entrades anticipades per whatsapp al 647 422 644, a 
partir del 12 de desembre de 2022, i a taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.
Després de l’allau de queixes durant els darrers anys, el 
Coverol ha decidit tornar als pastorets tradicionals, recu-
perant escenes i personatges. Donant una temàtica fidel al 
que va escriure l’autor. Lluquet i Rovelló ens conduiran per el 
bon camí fins el naixement de Jesús. Ara depèn de vosaltres 
si us creieu aquestes línies, o bé aquestes: Els Pastorets del 
Coverol estan en transició, no tenim ni idea de què és el que 
estem fent, però ens està quedant molt bé. No sents una 
ferum a sofre? Em sembla que he estat jo.
Org. El Coverol grup de teatre

7 15

5 de gener

A partir de les 18.30 h
Visita de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient Llerona
Recorregut pels carrers de Llerona fins a la carpa 
del Consell del Poble de Llerona per a la recepció 
i lliurament de cartes.
Org. Festes Laurona

#jocomproacasa

Al Nadal,  
compra a casa

Compra a les Franqueses, omple 
la butlleta i participa en el sorteig 
d’una panera de Nadal. Durant la 
setmana del 16 de gener es publi-
carà a l’Instagram @lfcomerç el 
nom de la persona guanyadora 

Del 2 de desembre al 6 
de gener

Org. LF Comerç

Des del 16 de desembre 
fins al 5 de gener, deixa 
la teva carta a la Bústia 
Reial!
Els Reis Mags d’Orient recolliran les cartes 
dels infants de les Bústies Reials situades a:

- Plaça Major de Bellavista
- Consell del Poble de Corró d’Amunt
- Plaça de l’Espolsada de Corró d’Avall
- Consell del Poble de Llerona

#reismagsdorient 



Viu el Nadal a les Franqueses

Guanyadors i guanyadores del Concurs de Dibuix 

Julia Cordoba Gomez
Nora Batlles Forns
Adrian Diez Carrera
Lugh Perez Medina

Nora Batlles Forns
Primer premi

Adrian Diez Carrera
Segon premi

Lugh Perez Medina
Tercer premi



Concurs de dibuix

Julia Cordoba Gomez
Nora Batlles Forns
Adrian Diez Carrera
Lugh Perez Medina

Julia Cordoba Gomez - Guanyadora absoluta
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[ espectacles ]
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.

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 Pere 
Anglas, director de la companyia Vania Produccions

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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[ agenda ]

1 diumenge
Música. Concert d’Any Nou. Orquesta 
Internacional Maravella
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 85 minuts. Preu: general 18 € / reduït 
15 €
Venda d’entrades 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: www.teatres.lesfranqueses.cat  
i @viulesfranquesespmceij
................................................................................

2 dilluns
L’Espai del somnis
Activitat familiar 
16.30 a 20.30 h Espai Can Prat
Venda d’entrades a www.entrapolis.com 
Entrades per a 2 persones. Preu: general 5 € / 
reduït 4 € (entrades anticipades, majors de 65 
anys, pensionistes, persones a l’atur i menors de 
25 anys)
................................................................................

3 dimarts
Rebuda dels Patges
Activitat familiar
16 h  Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Taller de fanalets, espectacle d’animació, jocs de 
taula, xocolatada i entrega de cartes al patge
Org. Associació de veïns Sant Mamet de Corró 
d’Amunt

L’Espai del somnis
Activitat familiar 
16.30 a 20.30 h Espai Can Prat
Entrades per a 2 persones. Preu: general 5 € / 
reduït 4 € (entrades anticipades, majors de 65 
anys, pensionistes, persones a l’atur i menors de 
25 anys)
................................................................................

4 dimecres
Taller de fanalets
Activitat familiar
16.30 a 19.30 h Casal d'Avis i Centre Social de 
Bellavista
També es farà una xocolatada i hi haurà música 
nadalenca
Org. Associació de Veïns de Bellavista 
Col·lab. Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista

Entrega de cartes al Patge Ganxet, xocolatada, 
taller de fanalets i animació infantil
Activitat familiar
17 a 20 h Plaça de l'Espolsada
Org. LF Comerç

Col·lab. Ajuntament de les Franqueses
................................................................................

5 dijous
CAP Corró d’Avall OBERT de 8 a 15 h
Per urgències, la tarda del 
dia 5 de gener, es podran 
adreçar al CAP Granollers 
Nord - Les Franqueses, al 
Carrer Girona, 290.

Visita de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient a 
Corró d'Avall
El Patge Ganxet ens acompanyarà tota la tarda
16 h Xocolatada a la plaça de l’Ajuntament
17 h Arribada en helicòpter de Ses Majestat els 
Reis mags d’Orient a la plaça Joan Sanpera
18.15 h Inici del recorregut pels carrers de Corró 
d’Avall
19 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient a la plaça de 
l’Espolsada

Visita de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient a 
Bellavista
16.30 h Arribada en helicòpter de Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient al Parc del Mirador
17 h Inici del recorregut pels carrers de 
Bellavista
18.30 h Xocolatada, recepció i lliurament de 
cartes a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient a la 
plaça Major
Org. Associació de Veïns de Bellavista
Col·lab. Centre Municipal de Joves

Visita de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient a 
Llerona
18.30 h Recorregut pels carrers de Llerona fins a 
la carpa del Consell del Poble de Llerona per a la 
recepció i lliurament de cartes
Org: Festes Laurona
................................................................................

7 dissabte
Torneig d’Any Nou de bàsquet
9 a 21 h Pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d’Avall i Espai Can Prat 
Org. Club Bàsquet les Franqueses
Col·lab. PME

Torneig de Reis de hoquei 
9 a 21 h Pista poliesportiva de Corró d’Amunt
Org. Club Hoquei les Franqueses

Transició als Pastorets
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Preu: Adult 10€. Infants fins a 12 anys 7€. Infants 
fins a 3 anys 3€
Entrades anticipades per WhatsApp 647 422 644, 
a partir del 12 de desembre i a finestreta 1 hora 

abans de l’espectacle
Org. El Coverol i PMCEIJ
................................................................................

8 diumenge
Torneig d’Any Nou de bàsquet
9 a 21 h Pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d’Avall i Espai Can Prat 
Org. Club Bàsquet les Franqueses
Col·lab. PME

Torneig de Reis de hoquei 
9 a 15 h Pista poliesportiva de Corró d’Amunt
Org. Club Hoquei les Franqueses

Circulació de trens tripulats
Diumenge 8, 15, 22 i 29 de gener
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

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

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

12 dijous
Hora del conte nadons: «Músiques de neu»
A càrrec d’Anna Farrés
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall. 
Espai Can Prat
Públic: famílies amb infants de 0 a 36 mesos
Inscripció prèvia a partir del 4 de gener a la 
Biblioteca de Corró d’Avall, al 935 661 550 o a 
bibliotecacorro@lesfranqueses.cat

Espai Zero. Presentem un nou projecte 
d’entrevistes
17.30 h Espai Zero. (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espais de lectura. «Los besos en el pan»
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Comentari de la novel·la d’Almudena Grandes. A 
càrrec de M. del Valle Portero
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 
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llegit la novel·la
Inscripció prèvia a partir del 19 de desembre a la 
Biblioteca de Bellavista, al
938 404 388 o a bibliotecabellavista@
lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

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

14 dissabte
«Camí a l’escola» Cia. Campi qui pugui
Cicle d’Espectables Infantils i Familiars
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 55 minuts  Preu: general 5 € / reduït 4 €
Recomanat a partir de 5 anys
Venda d’entrades a www.entrapolis.com
................................................................................

15 diumenge
Sortida de natura. Plaça Can Ganduxer
8 h Senderisme des de la Mare de déu de l’Ajuda 
al Roc de Guàrdia o Roc Gros de Balenyà.
No cal inscripció.
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d'Avall

Transició als Pastorets
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Preu: Adult 10€  Infants fins a 12 anys 7€ i Infants 
fins a 3 anys 3€
Entrades anticipades per WhatsApp 647 422 644, 
a partir del 12 de desembre i a finestreta 1 hora 
abans de l’espectacle.
Org. EL COVEROL grup de teatre i l’Ajuntament 
de les Franqueses
................................................................................

17 dimarts
Espai Zero. Què estudiar? Com buscar-ho? 
Beques?
17.30 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

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

20 divendres
Espai Zero. Mercat d’intercanvi
17.30 h Espai Zero (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Grup d’acompanyament al dol perinatal, 
gestacional i neonatal
17.30 a 19 h  Centre Cultural de Bellavista 
Informació i inscripcions al 938 466 618 / 670 311 
604 (whatsapp ) o a siad@lesfranqueses.cat
................................................................................

21 dissabte
Casals infantils Municipals
9 a 17 h  Excursió al Parc de Catalunya a Sabadell
Vine a descobrir un enorme parc ple de espais al 
Bell mig de Sabadell.
Inscripció prèvia / Places limitades
Preu. 5€ inscrit / 7€ no inscrit
Inscripcions: Casals Infantils Municipals 
Dimarts i dijous de 10 a 13 al 938 405 780 o a 
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 
Org. Casal Infantil Municipal de l’Àrea d’Infància 
i Joventut

Casal Juvenil Municipal de l’Àrea d’Infància i 
Joventut
9 a 17 h  Excursió a Barcelona
Diversió i cohesió de grup
Quedarem a les 9h a l’estació de RENFE de 
Bellavista i tornarem a la mateixa estació de Tren
Inscripció prèvia / Places limitades
Preu: 6€ inscrit / 8€ no inscrit
Inscripcions: Centre Municipal Joves Bellavista.  
Dl i dm 18.30-20.30 h i dv alterns 18.30-20.30 
h al 938 405 781. Centre Municipal Joves Corró 
d'Avall. Dm i dj 18.30-20.30 h i dv alterns 
18.30-20.30 h al 938 404 967 o a centrejoves@
lesfranqueses.cat 
Org. Casal Juvenil Municipal de l’Àrea d’Infància 
i Joventut

27è Cros Popular i 30è Cros Escolar
A la Zona Esportiva Municipal de Ciclisme 
10 h Cros Popular
10.30 h Cros Escolar
Inscripcions gratuïtes 30 min abans de cada 
cursa

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

Teatre «Amors» Ajuntament de Mataró / Vania 
Produccions
18 h Teatre Auditori de Bellavista

Durada: 75 minuts  Preu: general 8 € / reduït 6 €
Venda d’entrades a www.entrapolis.com

Cicle Musical ENCICLA’T
19 h Parròquia de Santa Maria de Llerona
Concert de música variada. Ofert per La Coral 
Xeremella de les Franqueses
Direcció. Daniel Pérez Fernández.
Donatiu 5 € i Col·laboració per Ucraïna
Col·lab. Parròquia de Santa Maria de Llerona
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
................................................................................

24 dimarts
Commemoració del 84è aniversari del 
Bombardeig a les Franqueses del Vallès
12 h plaça de l'Ajuntament

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

26 dijous
Espai Zero. Taller de fer un vídeo, iniciació
17.30 h Espai Zero. (Centre Cultural de Bellavista)
Més informació i inscripcions al 938 404 624 / 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Hora del conte: «Encendre la Nit»
A càrrec de Sandra Rossi
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista.
Públic: a partir de 3 anys
Inscripció prèvia a partir del 19 de gener a la 
Biblioteca de Bellavista, al 938 404 388 o a 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

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

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

Taller «La regla mola si saps com funciona»  
Amb Anna Salvia
17.30 a 19.30 Sala d’actes Espai Can Prat
Org. SIAD

[ agenda ]
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28 dissabte
«Els darrers dies de la Catalunya republicana»  
Terra Teatre
20 h Casal Cultural Corró d’Avall
Commemoració del bombardeig de 1939
Durada: 65 minuts  Preu: general 8 € / reduït 6 € 
Venda d’entrades a www.entrapolis.com
................................................................................

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

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

3 divendres (febrer)
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 partir del 13 de gener a la 
Biblioteca de Corró d’Avall, al 935 661 550 o a 
bibliotecacorro@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
................................................................................

4 dissabte (febrer)
Música a la taula 
21 h Concert temàtic de «GOSPEL»  Casal 
Cultural de Llerona. Zona Esportiva de Llerona.
Concert de música gospel i sopar . Cor: 
VADEGOSPEL Direcció: Marc Dosaiguas
Preu: 30 € Inscripcions: Restaurant Nou Casal de 
Llerona al 938 443 837
Org. Assoc. Intercanvis Socials i Culturals i 
Ajuntament de les Franqueses
Col·lab. Restaurant Nou Casal de Llerona
................................................................................

7 dimarts (febrer)
Espais de lectura. «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

TALLER D’EXPERIMENTS
En el marc del Febrer Científic
A càrrec de Jesús Gasco, professor de química
3, 10, 17 i 24 de febrer
18 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves
Inscripció prèvia a partir del 23 de gener al 670 
433 346 o a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Org. Espai Zero

ACTIVITATS I 
CURSOS
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. Preu: 10€ mensuals
Inscripcions: veinscorro@gmail.com
Org. Assoc. de Veïns de Corró d’Amunt

CLASSES DE IOGA PER A TOTES LES EDATS
Dilluns de 15:30 a 17:00 h i dimarts de 19:15 a 
20:45h  Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: juliol1953@gmail.com
Més informació a info@lacivica.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

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

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

"El gener és el mes primer 
i de tots el més cavaller"

CURSETS DE SARDANES
Dimarts 10-17-24-31, de 17 a 18.15 h Casal de la 
Gent gran de Corró d’Avall
Divendres 13-20-27, de 17.15 a 18.30 h  Centre 
Cultural de Bellavista
Org.  Sardanistes franquesins

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

DANSA MUSICAL AMATEURS
Dimecres de 19.00 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

TALLER DE DEFENSA PERSONAL
Dissabte 21 de gener de 9 a 10 h Antigues 
Escoles de Corró d’Amunt
A càrrec del sensei Joaquim Suárez. Portar 
roba còmoda. Preu: 10€/sessió. Inscripcions: 
veinscorro@gmail.com .Fins el 3 de juny de 2023
Org. Assoc. de Veïns Sant Mamet de Corró 
d’Amunt

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

Biblioteca Municipal de Bellavista
Horari de la sala d’estudi en període 
extraordinari
Del 9 de gener al 5 de febrer de 2023
Matins:  dimarts, dimecres i dissabtes  10.00 h a 
13.30 h
Tardes:  de dilluns a diumenge  15.00 h a 22.00 h
Els dies 12 i 26 de gener, la sala d’estudi 
romandrà tancada
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[ grups polítics ]

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

Bon any tinguem tots i totes. Encetem l’any, amb ganes i il·lusió. Ganes de continuar treballant per fer de les Franqueses un 
municipi de futur on cada un dels pobles continuï mantenint la seva identitat i il·lusió per nous reptes i objectius.
Aquest any molts dels projectes que hem estat treballant, començaran a veure la llum, com la pacificació del centre de Corró 
d’Amunt on l’objectiu es reduir la velocitat i millorar la seguretat dels i les vianants. A Marata, hem treballat diferents solucions 
per pacificar el trànsit i ja tenim tancada la solució acordada amb els veïns i veïnes. Estem dissenyant un nou pavelló a Corró 
d’Avall que permetrà disposar de més espai perquè els i les esportistes puguin continuar creixent i disposin de l’espai suficient 
per la pràctica esportiva.
A Llerona començarem la construcció del primer carril bici, perquè la mobilitat sostenible es cabdal i no han de ser només 
paraules.
El caixer automàtic per Bellavista ha de ser un fet en els propers mesos. Les càmeres de videovigilància, que tindran un paper 
important en tot el municipi és començaran a instal·lar perquè millorar la seguretat és un objectiu primordial per junts.
Junts encarem el futur amb entusiasme.

Pugem taxes, pugem impostos, pugem... i què fem per contenir despesa?

És evident que sense impostos i taxes l’administració no funciona, ni pot donar serveis. És més, estaríem totes encantades 
de pagar impostos si se’ns garantissin els serveis bàsics de qualitat que tots mereixem. El problema ve quan qui paga no té 
confiança plena de que qui governa ho farà de la manera més eficient i justa. A les Franqueses la pujada és del 3,5% perquè així 
ho decideix qui mana JxLF i PSC, la resta de grups en contra! La justificació és que l’any 2023 tindrem costos extraordinaris, 
pugen els tipus d’interès i l’energia és caríssima (com si la població no ho hagués notat!) 
La nostra queixa és clara, què han fet per reduir despesa? Disposen d’un pla d’estalvi o de contenció de despesa que justifiqui 
que malgrat l’esforç de l’administració s’ha de pujar taxes i impostos? No veiem cap coberta de pavellons ni edifici públic 
farcit de plaques fotovoltaiques que demostri que busquem alternativa al cost de l’energia? S’han preguntat si franquesins i 
franquesines han vist incrementat el seu sou un 3,5%? 
Vagin a mercat i veuran com han pujat els preus dels aliments. Les economies domèstiques se’n ressenten i prescindeixen o 
deixen de fer moltes coses. Les tenen d’exemple, abans de pujar impostos facin els deures pendents com fan les famílies. 

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

Imma Ortega
Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal (IEC-AM)

Nuestra regidora Raquel Cortes, al frente del área de Dinamización Económica, lleva trabajando más de un año para solucionar 
el problema de nuestros vecinos y vecinas que en septiembre de 2021 se quedaron sin servicios bancarios en Bellavista, un 
servicio que consideramos esencial.
Infinitas llamadas y reuniones con la entidad para buscar alternativas como el traslado de las cuentas a la oficina de Lledoner 
en vez de la de Corró d’Avall, talleres para aprender a utilizar el cajero o la App y la concesión de una moratoria en el cobro 
de comisiones por el uso de la ventanilla. Estas han sido alguna de las soluciones conseguidas estos meses, pero no eran 
suficientes, así que finalmente, sacamos a concurso público la instalación de un cajero en el casal d’avis de Bellavista, de 
esta manera hacemos posible nuestro compromiso de adecuar el casal para hacer esa instalación, con lo que las entidades 
bancarias que estén interesadas podrán presentarse a la licitación y la mejor oferta presentada será la que podrá instalar el 
cajero.
Soluciones útiles y reales para problemas del día a día, así es como trabajamos desde el PSC de Les Franqueses. Nuestro 
deseo para el nuevo año 2023 es seguir haciéndolo a tu lado. 
Nos espera un año apasionante, ¡contamos contigo!
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Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

Cuando acaba un año y empieza otro es un buen momento para hacer una reflexión sobre las acciones políticas que hemos 
desarrollado los que formamos parte del grupo Ciutadans en el municipio; y desde la honestidad y el trabajo fundamentado en 
nuestros principios y valores encarar el nuevo año para seguir siendo útiles a nuestros vecinos en aras de seguir avanzando en 
un municipio cada día mejor y en unas políticas de proximidad orientadas a mejorar el día a día de nuestras vecinas y vecinos.
En este año que dejamos atrás hemos hecho una oposición firme y responsable fiscalizando la acción del Gobierno, presentando 
propuestas y proyectos de mejora, y trasladando, para dar solución, todas las quejas y propuestas que nos han comunicado 
nuestros vecinos tanto a pie de calle, por correo electrónico o concertando una reunión. 
El año que entra estará marcado por las próximas elecciones municipales, y los primeros meses irán cargados de promesas 
y cantos de sirena de algunos partidos. Nosotros seguiremos con los pies en la tierra y cercanos a los problemas reales de la 
gente. Trabajando a pie de calle y siempre accesibles a las demandas de los franquesinos y franquesinas.
Desde el grupo Ciutadans les Franqueses os deseamos un feliz año 2023.

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

Quan volem demostrar la indiferència que sentim respecte a algun fet, sovint utilitzem una frase que diu: “I tal dia farà 
un any!” i donat que ja ha passat més d’un any des del moment que va tancar la darrera sucursal bancària que quedava a 
Bellavista i segueix sense posar-se el caixer automàtic que deien que posarien, l’única conclusió a la que es pot arribar és 
la de que al nostre ajuntament li és totalment indiferent la situació d’abandonament bancari en la que es troben els veïns de 
Bellavista, en particular els més grans, que necessiten d’algun familiar o amic que els acompanyi al banc o els ajudi a fer les 
gestions bancàries per Internet. I això ho sé bé perquè ja he ajudat uns quants.
Aquest del caixer és un tema que porta el partit socialista i jo em pregunto; si hi ha 22.000 € pressupostats per a instal·lar 
un caixer al Casal d’Avis; si l’any passat l’ajuntament va arribar a moure 17.000.000 € només en un dels comptes que té en 
el BBVA (i en té més!); si l’alcalde va dir que estava disposat a posar tots els diners de l’ajuntament en el banc que instal·lés 
aquest caixer, si s’ha de demanar aviat un préstec bancari de dos milions d’euros... no són aquests bons arguments per 
negociar amb els bancs i aconseguir que ens posin ja el tan necessitat caixer? Per què el nostre ajuntament no ho fa? Senten 
indiferència envers els ciutadans de Bellavista? S’han oblidat del que varen dir que farien? Pensaven que passat més d’un 
any ningú es recordaria? Senyor Colomé, “el cajero... ¿pa cuando?”

Us en recordeu del Pla de Xoc?
El 2020, arran de la pandèmia, ens van anunciar amb bombo i platerets que es destinava 1.000.000 d'euros a pal·liar-ne 
l’impacte econòmic i social. Aquest mes d'octubre, amb molt retard, es va aprovar finalment el Compte General de 2020. Sal-
CUP hi va presentar moltes al·legacions, una de les quals reclamava el detall del Pla de Xoc. La resposta va ser que aquella 
informació no s'havia de detallar al Compte General sinó "en els seus propis expedients". Vam demanar-los, doncs. Vam 
demanar quants diners de cada partida s'havien utilitzat i a què s'havien destinat, i quants n'havien quedat. Vam demanar 
també si el Pla estava tancat, si se n'havia fet una memòria de tancament (amb detall d’entrades i sortides, nombre de 
sol·licituds, tipologia de beneficiaris...). La resposta és prou il·lustrativa: "no consten en aquesta administració els documents 
corresponents a l'estat d'execució del Pla de Xoc, memòria de tancament i/o valoració general del compliment d'objectius 
del projecte" (!). En el seu moment, vam ser molt crítics amb aquest pla. Teníem indicis que hi hauria més fum que res. 
Malgrat que al principi ens hi van barrar el pas, vam participar en la comissió de seguiment, que es va reunir per darrer cop 
el mes d'abril de 2021. En aquesta reunió no es va fer cap tancament del pla ni de la comissió, que va quedar pendent d’una 
nova convocatòria que no ha arribat mai. Què se n’ha fet d’aquell milió d’euros? On és el detall d’aquell 94% d’execució que es 
va anunciar a final de 2020? Quina valoració en fan els beneficiaris? Fins a quin punt es van complir els objectius inicials? Per 
què cap grup de l’oposició no té constància que es tanqués?




