
A les Franqueses gaudim 
d’un municipi amb grans 
paratges naturals i 
nombrosos espais verds 
que configuren un entorn 
privilegiat per viure-hi. 

Per preservar aquesta 
riquesa paisatgística i fer  
de l’espai públic un lloc  
de convivència compartit  
per a tota la ciutadania,
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YOUTUBE

Carretera de Ribes, 2

08520 Les Franqueses del Vallès

Telèfon 938 467 676

Fax 938 467 767

aj.franqueses@lesfranqueses.cat

www.lesfranqueses.cat

col·lecciona
moments
cívics!

Per una bona 
convivència veïnal

MÉS
INFORMACIO

AJUNTAMENT 
DE LES FRANQUESES
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5 Cívics!
Fotografia 
  el teu moment cívic!

El 6 de març, a les 17.30 h, surt al carrer i vés a la 
plaça de l’Espolsada per gaudir de l’espectacle  
5 cívics de l’Escola Arsènic Creació. 

D escobriràs que cada cosa té el seu lloc!

Si tens curiositat per saber quin preu té un banc, una 
paperera o un tobogan, del 6 al 27 de març passeja 
per la plaça de l’Espolsada, pel parc del carrer de 
Sant Ponç o per la plaça Major de Bellavista. 

Amb l’objectiu de conscienciar sobre la despesa que 
es destina al mobiliari urbà i la necessitat de respec-
tar l’espai públic per evitar despeses afegides que es 
poden evitar, s’etiquetaran alguns elements d’amb-
dues places amb el seu preu. 

El mobiliari que trobem als carrers, a les places i 
als parcs és públic però no és gratis. L’Ajuntament el 
compra i el manté amb els diners de tots els contri-
buents. Respecta’l i fes-lo respectar!  

E p  !!! L ’arbrat i les flors de les  
jardineres també és de tots i totes. 

Captura una acció cívica i...

...envia-la 
a comunicacio@lesfranqueses.cat 
A l’assumpte del correu electrònic escriu-hi  
“Moment cívic” i indica’ns el teu nom, cognoms  
i número de mòbil. 

...penja-la 
al Facebook amb l’etiqueta #momentcivic

...tuiteja-la 
al Twitter amb l’etiqueta #momentcivic

Tens temps fins al 8 d’abril. 

Del 9 al 22 d’abril entra al Facebook de l’Ajuntament, 
vés a l’àlbum de les fotografies dels moments cívics 
i digues quines fotografies t’agraden més. L’autor 
o l’autora de la fotografia que rebi més “M’agrada” 
guanyarà un val de 100 euros per comprar en un 
establiment de l’Associació de Botiguers, Comerci-
ants i Professionals de les Franqueses. Les imatges 
que quedin en segona i tercera posició rebran un val 
de 50 euros. 

El lliurament dels premis s’efectuarà el dia de  
Sant Jordi, el 23 d’abril, a la plaça de l’Espolsada.

Espectacle AL CARRER Exposició AL CARRER Concurs

Es public
  però no és gratis!
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RESPECTA
el mobiliari 

urbà i l’arbrat 

RECULL 
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dels teus animals

900 101 338

Si no pots,
truca al

PORTA els mobles 
i trastos vells
a la DEIXALLERIA

les deixalleries mòbils també valen!
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