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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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ACTUALITAT 

Aprovada inicialment l'ordenança 
l'ordenança de Vehicles de Mobilitat 
Personal (VMP)

Adjudicats els ajuts a les AMPA/AFA de 
les escoles de primària que ho sol·liciten

Recurs de reposició contra el parc 
fotovoltaic de Marata

Mediació i serveis a la comunitat com a 
alternativa a la sanció econòmica

La recollida controlada i concertada de 
voluminosos s'incrementa en un 45%

El SIAD es posa al marxa durant el mes 
de juliol

AGENDA

20-21

Consulta la programació de les festes 
majors de Bellavista i de Marata

12-13

Festa Jove d'Estiu 2021

Aquestes últimes setmanes 
s’han programat a les 
Franqueses diverses 
activitats dirigides a 

conscienciar la població sobre la 
importància de conèixer i respectar 
les diferents formes de ser, sentir-se 
i estimar. I és que el respecte cap a la 
diversitat ha de ser bàsic a qualsevol 
societat. Aquests dies hem vist que 
queda molta feina per fer. Encara hi 
ha persones que pateixen agressions 
per la seva condició afectiva i sexual 
o com hi ha països que van cap 
enrere en l’exercici de les llibertats 
mitjançant les lleis. Per això són molt 
importants, potser més que mai, les 

accions de conscienciació en aquest sentit.
Sempre he pensat que des del municipalisme és des d’on es pot incidir més 
directament sobre temes tan importants com el que ara us exposo. És el primer 
contacte amb la ciutadania i tenim la responsabilitat d’engegar polítiques que també 
contribueixin a una societat més justa, oberta i respectuosa. A les Franqueses ens 
hem compromès a avançar en aquesta línia perquè volem ser un municipi on tothom 
hi pugui viure en plena llibertat. 
Hem crescut en nombre de població, però també en serveis, i aquest mes de juliol 
es posarà en marxa el Servei Municipal d’Informació i Atenció a les Dones, un SIAD. 
Aquest punt és molt important perquè esdevindrà un lloc de referència per a moltes 
dones on podran trobar informació, atenció psicològica, assessorament legal 
i tallers de creixement personal. Fem més passes endavant doncs amb el nostre 
compromís per acabar amb la violència i la discriminació per motius de gènere. Des 
de les Franqueses diem PROU i posarem tots els esforços necessaris per erradicar 
una de les majors xacres del segle XXI. En les pàgines d’aquest butlletí trobareu 
totes les dades de contacte d’aquest servei. 
Permeteu-me abans d’acabar que també faci incís en dos temes molt importants 
per a millorar com a societat. En aquest 5.1 també us presentem una avançada 
dels continguts de l’ordenança que regularà la circulació de vehicles de mobilitat 
personal, els VMP. Darrera d’aquesta ordenança hi ha una feina oberta i conjunta 
amb els grups municipals. Hores d’ara s’ha aprovat inicialment, però des de 
l’Ajuntament començarem una campanya per donar a conèixer la normativa que 
regularà aquests vehicles. Llegiu amb atenció perquè és molt important que entre 
tots i totes fem el possible per conviure en un municipi segur en termes de mobilitat. 
En aquesta sentit també us vull felicitat, ens hem de felicitar tots, perquè la 
recollida controlada i concerta de voluminosos ha augmentat en un 45%. I això és 
una molt bona notícia perquè vol dir que els veïns i veïnes del nostre municipi han 
pres més consciència de la importància de gaudir d’uns carrers nets i endreçats. 
Atenció perquè obrim noves vies de contacte per sol·licitar la recollida. Gràcies per 
col·laborar i seguir millorant!
I ara sí, ja per acabar, també vull desitjar-vos unes bones festes majors. Poc a poc 
sembla que anem tornant a recuperar els espais per gaudir de la cultura, també 
de la cultura popular, però sigueu curosos/es. És responsabilitat de tots i totes no 
tornar enrere, gaudiu, però amb seny, sobretot amb seny. 

Visca les festes majors de les Franqueses!

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès

GRUPS 
POLÍTICS

22-23

EN IMATGES
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[ actualitat ]

El ple del mes de juny ha aprovat de manera inicial la 
nova ordenança de Vehicles de Mobilitat Personal 
(VMP). Ara, el text estarà en exposició pública durant un 
període de 30 dies hàbils, durant els quals s'hi podran 

presentar al·legacions. Passat aquest període es revisarà 
l'ordenança per tal d'aprovar-la definitivament en sessió 
plenària. 
El text inicial preveu les mesures següents:

Aprovació inicial de l'ordenança de 
Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)
El text estarà en exposició pública durant 30 dies hàbils

Quins són els VMP? 

Són vehicles d’una o més rodes, dotats d’una única plaça 
i propulsats exclusivament per motors elèctrics que 
assoleixen una velocitat màxima d’entre 6 i 25 km/h. Només 
poden estar equipats amb un seient si disposen de sistema 
d’autoequilibratge.  

Es classifiquen en: 

• Plataformes i rodes elèctriques i els patinets elèctrics 
lleugers        

• Plataformes de manillar i patinets elèctrics amb seient i 
sense       

Quina és l’edat mínima per conduir un VMP? 

• L’edat permesa per conduir un VMP és de 15 anys 
• Els majors de 12 anys poden fer-ne ús en espais habilitats 

i senyalitzats sota la responsabilitat de pares o mares i 
tutors/es. En cap cas, podran conduir VMP del tipus B 

Què has de fer si circules en VMP? 

• Actua amb diligència i precaució per evitar danys propis 
i aliens, adequa la velocitat a la de les persones que 
transiten a peu i respecta la seva preferència de pas en 
els espais compartits     

• Posa les mans convenientment ubicades al manillar i 
indica les aturades i canvis de trajectòria com si anessis 
en bicicleta      

• No superis els 25 km/h, encara que el carrer faci baixada 
• Utilitza el casc de protecció homologat o certificat per a 

l’ús de bicicletes   
• No oblidis circular amb elements reflectors homologats, 

llums i timbre per facilitar a la resta de persones usuàries 
de la via que et vegin a distància  

I què no pots fer?  

• No circulis per les voreres, les places ni zones destinades 

al trànsit exclusiu de vianants 
• No recolzis el vehicle només en una roda 
• Evita fer  ziga-zaga entre vehicles en marxa 
• No carreguis objectes que dificultin les maniobres, la 

visió o puguin fer caure  
• Els animals no poden acompanyar-te  
• Tampoc et poden acompanyar altres persones  
• Portar auriculars o cascs connectats a aparells receptors 

o reproductors de so és divertit però no es pot fer mentre 
circules 

• Condueix sense utilitzar el mòbil 
• Et poden fer proves d’alcohol i drogues. No en consumeixis 

Per on pots circular? 

• Per vies ciclistes a la calçada sense superar els 25 km/h 
• Per vies ciclistes a la vorera sense superar els 10 km/h 
• Per àrees ambientals de prioritat residencial o carrers de 

plataforma única, sense superar els 20 km/h sempre que 
no hagi indicada una velocitat més restrictiva 

• Per vies verdes o pedalables sense superar els 20 km/h, 
sempre que no hagi indicada una velocitat més restrictiva 

• Per parcs i zones verdes urbanes només quan la 
circulació estigui autoritzada de manera expressa per 
VMP o bicicletes 

• Per la calçada sense superar els 25km/h 

On pots estacionar? 

• Als llocs destinats a l’estacionament de bicicletes 
• Als llocs reservats a motocicletes, sense excedir els 

espais delimitats (només els tipus B) 
• Als llocs expressament habilitats 

Quantitat de les sancions 

• Infraccions lleus fins a 100 euros 
• Infraccions greus 200 euros 
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Els darrers ajuts adjudicats des del Pla de Xoc per 
pal·liar els efectes de la Covid-19 han estat per a les 
Associacions de Mares i Pares d'Alumnes, AMPA, i 
les Associacions de Famílies d'Alumnes, AFA, de les 

escoles d'Educació Infantil i Primària de les Franqueses que 
els han sol·licitats. La dotació ha estat de 5.000 euros directes 
per a cada associació que es poden fer servir per cobrir les 
despeses derivades de l'adaptació de les activitats i serveis 
que ofereixen a les mesures sanitàries Covid-19.  Recordem 
que aquestes associacions gestionen menjadors escolars 
i activitats extraescolars i que la Covid-19 ha obligat a 
reduir ràtios i a ampliar espais, a més a més, de necessitar 
d'elements de protecció sanitària tant pel monitoratge com 
per l'alumnat.

Adjudicats els ajuts a les AMPA/AFA de 
les escoles de primària que ho sol·liciten 
L'Ajuntament manté les bonificacions a les terrasses de bars i 
restaurants fins a finals de 2021

Pla de Xoc per als centres educatius

Durant l'any i escaig de posada en marxa del Pla de Xoc, les 
intervencions i dotacions, econòmiques i en material, s'han 
anat adaptant a les necessitats de cada moment. Aquestes 
són les accions més detacades:
• Reducció o suspensió de taxes i preus públics per a 

serveis municipals suspesos (escoles bressol,..).
• Augment de beques per a activitats d'estiu, extraescolars 

i material escolar.
• Restabliment del servei de l'Escola Municipal de Música 

en format en línia a través de la programació especial 
durant el confinament #jotocoacasa. 

• Manteniment dels serveis per a joves (Centre Municipal 
de Joves i Espai Zero) i del Servei de Logopèdia Municipal 
en format telemàtic.

• Adequació d'espais de lleure exteriors per a joves. 
• Reforç del suport psicopedagògic a les escoles i als 

instituts.
• Suport amb equipament informàtic; llicències i 

infraestructures de connectivitat i, accés a les xarxes 

Entrega  de les mascaretes transparents als centres educatius

Tanques per a millorar els accessos a les escoles

de comunicació amb fons municipal i amb el suport 
de la campanya Cap Municipi Enrere de la Diputació de 
Barcelona.

• Ajuts pel monitoratge a les AMPA/AFA per adaptar els 
serveis que gestionen a les mesures Covid-19.

• Desinfeccions extraordinàries dels equipaments escolars.
• Mesures de suport als centres educatius com l'adquisició 

i distribució de mascaretes transparents, la dotació 
d'elements i senyalització per millorar els accessos amb 
seguretat (mascaretes transparents i tanques). 

Es mantenen les bonificacions a les terrasses

Des de l'Ajuntament, dins el Pla de Xoc, s'ha aprovat mantenir 
durant tot aquest 2021 les bonificacions a les terrasses dels 
bars i dels restaurants.

La bonificació és del 75% de la quota d'ocupació de la via 
pública amb taules i cadires i és aplicable fins al 31 de 
desembre d'aquest any. S'aplicarà d'ofici i, per tant, no cal cap 
tràmit per part dels establiments.
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L'Ajuntament de les Franqueses està treballant des de 
ja fa més de 3 mesos per evitar la instal·lació d'un parc 
solar de 130.500 m2 en un terreny agrícola de Marata 
i que ja compta amb el vist-i-plau de la Generalitat 

de Catalunya. De moment, el consistori ja ha presentat un 
informe desfavorable a l'actuació que el govern català ha 
desestimat.

Avantprojecte de parc solar

A principis del mes de març, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat informa a l'Ajuntament del projecte de 
l'empresa Green Concept Management Ldt. de construcció 
d'un parc fotovoltaic en una parcel·la situada a la carretera 
de Cànoves i propera a l'encreuament d'aquesta via amb el 
Camí Veïnal de Marata. 

El projecte inclou la colocació de gairebé 20.000 mòduls 
fotovoltaics, diverses construccions de manteniment, la 
creació d'accessos i d'estructures de drenatge, la instal·lació 
de cablejat de baixa i mitja tensió i una tanca perimetral. 

En aquesta notificació de l'avantprojecte també es demana 
un informe a l'Ajuntament.

L'Ajuntament presenta un informe desfavorable

A finals del mes d'abril i amb dos informes emesos per les 
àrees d'Urbanisme i d'Agricultura, Territori i Sostenibilitat 
de l'Ajuntament de les Franqueses, la Junta de Govern Local 
envia un informe desfavorable a la Generalitat de Catalunya.

L'emplaçament del parc és un terreny agrícola catalogat 
com a zona d'especial protecció tant en el Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona del 2010 com en el text refós del 
Pla General d'Ordenació de les Franqueses del 2009. D'una 
banda, el pla territorial l'inclou com a espai de protecció 
especial pel seu interès natural i agrari. D'una altra 
banda, el pla de les Franqueses, el qualifica com a sól no 
urbanitzable, agrícola de regadiu i d'especial protecció. Això 

L'Ajuntament presentarà un recurs de 
reposició contra el parc solar de Marata
El consistori esgotarà totes les vies legals per evitar aquesta 
instal·lació en terreny agrícola

suposa que només se'n poden permetre usos agrícoles o, 
prèvia autorització, activitats o equipaments d'interès públic 
(esportius, educatius, sanitaris i assistencials) que per la 
seva naturalesa només es puguin emplaçar en el medi rural.

L'informe desfavorable es basa en diverses afectacions com 
l'impacte visual de la infraestructura que estarà envoltada 
de camps, el tancament d'un espai fins ara obert amb la 
conseqüent pèrdua de connectivitat i l'impacte en un sól  de 
producció agrícola d'una zona de regadiu actiu d'un alt valor 
agroecològic i situat en terrenys de conreu de la mongeta 
del ganxet. En el mateix informe, l'Ajuntament proposa la 
instal·lació del parc fotovoltaic en algun espai alternatiu 
ja alterat per altres intervencions o en les cobertes de les 
construccions en espai industrial o urbà.

Paral·lelament, en el ple del mes de març s'aproven dues 
mocions relacionades amb aquest projecte en defensa del 
territori agrícola, contra la col·locació de plaques solars en 
aquests terrenys i per declarar les Franqueses territori lliure 
d'aquest tipus d'elements en zona no urbana o industrial.

La Generalitat no admet les al·legacions

A finals de març, la Ponència d'Energies Renovables de la 
Generalitat de Catalunya respon a les al·legacions amb un 
nou informe que, tot i reconèixer possibles afectacions 
ambientals per la proximitat a la zona d'especial protecció 
del riu Congost i a la seva xarxa aqüífera; la proximitat amb 
els jaciments arqueològics de Ca l'Aimeric i de Can Viure i, 
admetre les afectacions a nivell urbanístic, paisatgístic i de 
territori i valorar els emplaçaments alternatius, determina 
que no existeixen elements insalvables o que desaconsellin 
la instal·lació del parc fotovoltaic en aquests terrenys de 
Marata.

Ara, l'Ajuntament està preparant un recurs de reposició 
contra el projecte i esgotarà totes les vies legals per evitar 
que Green Concept Management Ldt implementi les plaques 
solars a les Franqueses.
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Les Franqueses ofereix actualment accions educatives, 
mediacions i prestacions en benefici de la comunitat 
com a alternativa a les sancions econòmiques 
lleus i greus de l’Ordenança Municipal de Civisme i 

Convivència Ciutadana.  

Les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica (MASE) 
són un conjunt d’accions que l’Ajuntament pot oferir a 
les persones infractores, són mesures educatives i de 
conscienciació centrades a evitar la reincidència. Amb 
aquesta iniciativa, les persones que compleixin els requisits, 
de manera voluntària podran commutar les sancions per 
accions que es proposaran segons les circumstàncies 

Mediació i serveis a la comunitat com a 
alternativa a la sanció econòmica
L’Ajuntament potencia les MASE per resoldre els conflictes recollits 
dins l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana 

Les Franqueses presenta els dos nous vehicles de la Policia Local

La Policia Local ha presentat els dos nous vehicles que, per 
primer cop, incorporen el color groc de manera destacada 
per accentuar la seva visibilitat. Durant la presentació, 

la regidora de Seguretat Ciutadana, Montse Vila ha destacat 
la importància d’aquesta incorporació al parc mòbil de la 
Policia Local perquè es tracta de “dos models de cotxe, amb 
un nou disseny, més segurs i menys contaminants”. També ha 
apuntat que presenten una important renovació tecnològica, 
una millora mediambiental i de seguretat, i una reducció de 
l’impacte acústic.

Per la seva banda, l’inspector en cap de la Policia Local, 
Xavier López, ha explicat que els nous models SUV s’adapten 
perfectament a les zones rurals i als camins de difícil accés 
del municipi. També ha destacat que la retolació dels nous 
vehicles es basa en els estudis realitzats seguint els criteris 
d’altres cossos policials europeus, principalment en el patró 
Battenberg del Regne Unit, que actualment es pren com a 
referència arreu del món. “El color groc més el blau corporatiu 
accentuen la visibilitat màxima fins a 450 metres de distància” 
ha dit López, superant l’actual distància que estableix a un 
màxim de 100 metres en funció de la franja horària del dia.

Els nous models Hyundai Tucson suposen una important 
renovació tecnològica, una millora mediambiental i de la 
seguretat activa i passiva dels agents i de la ciutadania.

Un dels aspectes més destacats és la incorporació d’un panell 
electrònic abatible integrat en el pont de senyals lluminoses 
on els/les agents podran inserir textos a la part superior del 
vehicle. Aquesta millora permet, entre d’altres coses, facilitar 

la senyalització a la resta de conductors quan el cos policial 
estigui intervenint en un accident, tallant un carrer o realitzant 
un control.

L’alcalde, Francesc Colomé ha explicat que la incorporació 
d’aquests dos vehicles policials dotats de tecnologia híbrida 
“reforça el nostre cos policial, però aquesta no és la única 
acció que farem i és que tenim el compromís de convocar cinc 
noves places d’agents que se sumaran als 33 efectius actuals. 
Anirem ampliant els efectius policials fins al 2023 per millorar 
el servei a la ciutadania.”

personals de la persona infractora i seguint un criteri de 
proporcionalitat a la infracció comesa.  

Les persones que siguin susceptibles d’acollir-se a una 
MASE, rebran un avís informatiu sobre aquesta possibilitat 
i un document de sol·licitud que hauran d’emplenar en cas 
d’acceptar aquesta alternativa. Si passats 10 dies hàbils no 
es presenta la sol·licitud s’entendrà que la persona renuncia 
i el procés sancionador seguirà el seu curs.  

Aquesta aposta per la mediació i l’acompanyament és una 
mostra de la línia que segueix l’Ajuntament per fomentar la 
cohesió social i el civisme.
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En marxa l’ascensor de la plaça dels 
Països Catalans
Uns 2000 vianants diaris es beneficien de la construcció d’aquest 
elevador

Aquest mes de juny ha entrat 
en funcionament l’ascensor 
de la plaça dels Països 
Catalans millorant la mobilitat 

a les Franqueses i ampliant l’itinerari 
accessible per a vianants.

L’elevador permet la connexió del passeig 
Andalusia amb el carrer Navarra. Una 
de les artèries més importants de 
Bellavista, el passeig Andalusia, es 
vincula amb una zona d’equipaments 
públics de gran importància, tant 
per Bellavista com per al conjunt del 
municipi.

Durant la posada en marxa de l’ascensor, 
l’alcalde, Francesc Colomé ha destacat 
que “amb aquesta actuació culminem 
10 anys de Pla de Barris millorant i 
contribuint a donar un assalt de qualitat 
a Bellavista”. L’alcalde també ha explicat 
que el projecte dóna solució a l’important 
desnivell existent entre el passeig 
Andalusia i el carrer Navarra, 10,5 
metres d’alçada salvat per un talús d’una 
pendent mitjana del 40%. En alguns 
punts aquesta pendent es resolia amb un 
talús vegetal, i en els punts més inclinats, 
amb un mur de rocalla. Fins ara, per 
tal de comunicar el passeig Andalusia 
i la plaça dels Països Catalans amb el 
carrer Navarra i els equipaments de la 
zona hi havia unes escales que cobrien el 
desnivell a l’alçada del carrer Orient. 

A l’acte també hi ha assistit el regidor 
d’Urbanisme i Pla de Barris, Jordi 
Ganduxé, el gerent d’Esorosa, empresa 
constructora, Jordi Muñoz i l’arquitecte 

Gerard Corominas, de Jiga Arquitectura, 
qui ha destacat que el gran repte 
d’aquesta obra ha estat salvar les grans 
distàncies i el desnivell. A més a més, 
Corominas ha explicat que el projecte 
“pretenia generar una zona de rebuda 
tant a la zona superior com a la inferior” 
i que amb la passera es buscava crear 
un mirador com a espai d’espera amb 
vistes. 

Amb aquesta obra, actualment accedir 
al Centre Cultural de Bellavista, a la 
Biblioteca Municipal de Bellavista, a 
l’Escola Bellavista-Joan Camps i Giró, 
a l’IES Lauro i a la Zona Esportiva de 
Bellavista és més senzill gràcies a la 
instal·lació de l’elevador, que ha comptat 
amb un pressupost de 301,936,27 euros, 
el 50% del finançament de l’obra l’ha 
assumit la Generalitat de Catalunya 
a través del Pla de Barris. Uns 2.000 
vianants diaris es beneficien de la 
construcció d’aquest ascensor.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

La recollida controlada i concertada de 
voluminosos s'incrementa en un 45%
Durant el mes de juliol s'amplien les vies de contacte per sol·licitar 
la recollida i s'habilitarà un formulari web pels voluminosos

La campanya "No la caguis" comença 
a recollir fruits i ha aconseguit 
augmentar el nombre de recollides 
concertades i, per tant, reduir 

el nombre d'abocaments incívics de 
voluminosos. El nombre de trucades 
al telèfon habilitat s'ha incrementat en 
un 45%. Si abans de la campanya les 
recollides tramitades a través del telèfon 
900 101 338 no arribaven a la meitat dels 
serveis realitzats, ara, ja són el 64% 
dels voluminosos els que es recullen de 
manera controlada. Aquestes dades s'han 
aconseguit gràcies a la campanya de 
sensibilització sobre el mètode correcte 
per gestionar aquest tipus de residus quan 
no es poden portar a la deixalleria i al 
reforç de les vies per concertar recollides. 
El 900 101 338 (habilitat de 8.30 a 14 h) s'ha 
complementat amb un WhatsApp, el 673 
637 662. A aquests dos números de telèfon 
s'hi afegirà, durant el mes de juliol, un 
formulari web (residus.lesfranqueses.org) 
amb la mateixa finalitat i sense restricció 
horària. Aquestes tres vies de sol·licitud de 
recollida serviran també en breu per als 
sacs amb restes de poda. 

Se senyalitzen els abocaments incívics

Durant el mes de juny s'han començat 
a veure pels carrers de les Franqueses 
abocaments incívics perimetrats i 
etiquetats en groc. Es tracta de la 
senyalització que s'aplica a tots els 
abocaments incívics que es localitzin en 
qualsevol punt del municipi. L'objectiu 
és evidenciar el mal ús que fa part de la 
població de la via pública utilitzant-la com 
a un abocador sense seguir els protocols 
sobre voluminosos. De moment, aquest 
tipus d'infraccions només se senyalitzen 
i es recullen en uns dies, però en breu 
es començaran a sancionar amb multes 
d'entre 301 i 900 euros, d'acord amb els 
articles 70 i 71 de l'Ordenança de Civisme 
i Convivència Ciutadana.

La campanya "No la caguis" ja es va iniciar 
amb les muntanyes d'incivisme, dues 
construccions fetes amb diversos elements 
de gran tamany recollits a la via pública i 
situades a la plaça de l'Ajuntament i a la 
plaça Major de Bellavista, que pretenien 
posar en evidència la problemàtica 

d'aquest tipus de residus.

Paral.lelament, la campanya també 
recorda els mecanismes existents per 
gestionar els residus voluminosos. El 
servei està pensat per recollir materials 
que no poden anar als contenidors de 
recollida selectiva i amb prou volum per 
necessitar de transport específic com 
matalassos, mobles de gran volum, grans 
electrodomèstics.... En cap cas, però, 
restes de reformes, d'obres o runa que 
s'han de portar a les plantes de tractament 
especialitzades. Tampoc es recullen grans 
quantitats de voluminosos en una sola 
vegada com per exemple de mudances 
o canvis integrals de mobles en un 
domicili. Aquestes recollides s'hauran de 
programar distribuïdes en diversos dies de 
servei.

El circuit correcte per reciclar residus 
voluminosos quan no els podem portar a 
la deixalleria és trucar al telèfon gratuït, 
respectar els horaris i la localització que 
se'ns indica durant la trucada i dipositar al 
carrer només allò que se'ns ha autoritzat.
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[ les Franqueses en imatges ]

Festa Jove d'Estiu 2021
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Festa Jove d'Estiu 2021
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[ actualitat ]

Lliures de ser qui som és la campanya que ha impulsat l’àrea de Feminisme i Igualtat de l’Ajuntament de les Franqueses 
per conscienciar sobre la llibertat per ser i sentir sense patir cap tipus de discriminació. Una campanya que ha coincidit 
amb la presentació d’una marca de ciutat amb els colors de l’arc de Sant Martí, una imatge que acompanyarà els 
elements de difusió relacionats amb la diversitat afectiva i sexual.

Des del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, i fins al 28 de juny, Dia Internacional per l’Alliberament de Lesbianes, 
Gais, Trans*, Bisexuals, Intersexuals i d’altres identitats sexuals i de gènere, s’han organitzat diversos actes com la plantada de 
la caravana Sex Truck, una proposta pedagògica sobre sexualitat que s’ha portat tant al mercat de Corró d’Avall com a la plaça 
de l’Espolsada; la representació de l’espectacle Una parella de iaies, que posava sobre la taula l’homosexualitat en dones 
grans; o la trobada virtual Per un món sense armaris, un taller de sensibilització en identitat i gènere. 

Aquesta programació també ha anat acompanyada d’actes simbòlics com la col·locació de la bandera irisada al balcó de 
l’Ajuntament o la il·luminació de la seva façana amb els colors de l’arc de Sant Martí. En aquest sentit també hi ha accions 
permanents com la instal·lació de semàfors inclusius LGTBI a diversos passos de vianants: dos a la carretera de Ribes i un 
altre al carrer Pont a l’alçada de la rotonda de Can Mònic. 

Amb aquestes iniciatives les Franqueses es posiciona com un municipi plural que fomenta el respecte a les diferents identitats, 
expressions de gènere i orientacions afectives i sexuals, objectius que tindran continuïtat en el temps.  

Les Franqueses, un municipi compromès 
amb la diversitat afectiva i sexual
Entre maig i juny, l'Ajuntament ha  promogut actes per conscienciar 
sobre la llibertat per ser i estimar sense estigmes

Imatges de diverses activitats i accions de la campanya Lliures de ser qui som: plantada de la Sex Truck, espectacle Poker de Iaies i semàfors inclusius
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El Servei Municipal d’Informació i Atenció 
a les Dones es posarà en marxa al juliol 
Estarà ubicat a instal·lacions de Bellavista i Corró d’Avall i formarà 
part de la xarxa SIAD de Catalunya

El Servei Municipal d’Informació i Atenció a les Dones, 
SIAD, entrarà en funcionament a les Franqueses el 
15 de juliol. Es tracta d’un servei confidencial i gratuït 
d’informació, orientació i assessorament a les dones, 

així com suport psicològic i jurídic, especialment en casos de 
violència de gènere. 

El SIAD oferirà una atenció personalitzada i integral a les 
dones de les Franqueses del Vallès des de la perspectiva de 
gènere per tal que puguin gaudir i exercir els seus drets en 
llibertat i sense discriminacions. 

Al SIAD trobareu:

• Informació a les dones. Informació a les dones 
sobre recursos, actes i activitats relacionades amb la 
igualtat.  Espai d’escolta, suport i acompanyament en què 
es dona una primera orientació personalitzada.

• Atenció psicològica. Suport i acompanyament 
psicològic per desenvolupar estratègies i recursos 
personals per fer front a situacions de desigualtat de 
gènere ja sigui en l'àmbit familiar, laboral o social.

• Assessorament legal. Espai de consulta sobre temes 
legals: separacions, divorcis, maltractaments, relacions 
laborals, recursos i drets en casos de violència masclista.

• Tallers de creixement personal. Punt de trobada, 
espai de formació i sensibilització (xerrades, tallers.... per 
fomentar l’autonomia i l’empoderament de les dones).

Amb tot, el SIAD serà un punt de suport i acompanyament 
psicològic per treballar els aspectes que han pogut portar a 
una situació de malestar i/o angoixa. També s'atendran  casos 
en què la dona no identifica la violència masclista com a causa 
del problema o malestar, o bé que no estiguin en un procés de 
recuperació i vulguin treballar altres aspectes. 

Aquest servei neix amb la voluntat de ser proactiu i d'incloure, 

a més a més de l'atenció telefònica (específica per al servei) i 
presencial, activitats com xerrades i cursos en col·laboració 
amb associacions i col·lectius de les Franqueses. Estarà 
inclòs dins la xarxa SIAD Catalunya, coordinada per l'Institut 
Català de les Dones, i, per tant, tindrà connexió amb més 
d'un centenar de serveis similar arreu del territori amb qui 
compartir eines i materials.

El servei estarà situat, a partir del 15 de juliol, 
a les oficines de Bellavista Activa (carrer del  

Rosselló, núm. 39) i a les Oficines de Polítiques 
Socials de Corró d’Avall (carretera de Ribés, 

núm. 7).

Telèfon SIAD 938 466 618.

Horari d'atenció: de dilluns a dijous, 
de 9 a 13 hores. 

Cal demanar cita prèvia. 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Primer concurs de cartells de la Festa 
de la Mongeta del Ganxet
Les propostes es poden presentar entre el 26 de juliol i el 26 
d'agost i el premi és de 500 euros

Les Franqueses celebrarà aquest mes de novembre 
la 10a edició de la Festa de la Mongeta del Ganxet. Un 
aniversari que formalment s'havia de commemorar 
durant el 2020 però que la Covid-19 ha endarrerit un 

any, fins al 28 de novembre de 2021. 

Una de les novetats d'aquesta desena edició és la convocatòria 
d'un concurs de cartells per escollir la imatge de la festa. 
Aquest concurs és obert a qualsevol persona física o entitat 
jurídica i servirà per crear tot el material de difusió de la 10a 
Festa de la Mongeta del Ganxet.  

Què cal saber per participar-hi? 

• Aquest concurs té com a finalitat potenciar la creació 
artística, incentivar la participació ciutadana i difondre la 
Festa de la Mongeta del Ganxet.

• El disseny guanyador serà premiat i se'n farà ús en un 
cartell i en un díptic, sens perjudici de realitzar altres 
elements de difusió.

• Hi pot participar qualsevol persona major d’edat 
interessada o grup, escola, entitat o altre persona jurídica. 
En aquests darrers supòsits caldrà que es designi un/a 
representant.

• Les obres presentades han de ser originals i inèdites.

• El tema del cartell ha de ser la mongeta del ganxet.

• Els dissenys es podran realitzar en qualsevol estil o 
tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió a 
quatre colors.

• Cada participant pot presentar un cartell del 26 de juliol 
al 26 d'agost, en el Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) 
a la Ctra de Ribes, 2 de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.

• El veredicte del jurat es donarà a conèixer a partir del 14 
de setembre.

• El cartell seleccionat com a guanyador per a la present 
edició del concurs serà premiat amb 500 €.

Trobareu el document amb la totalitat de les bases del concurs 
de cartells de la 10a Festa de la Mongeta del Ganxet a 
www.lesfranqueses.cat
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Les Franqueses ja escalfa motors per retornar la gresca i l’ambient festiu als carrers dels 5 pobles. La cita més esperada 
de l’any torna al municipi, encara marcada per la pandèmia, però molt semblant a com solia ser. Aforaments limitats, 
mascaretes i distància entre les persones assistents són les principals mesures de prevenció contra la Covid-19.

La Festa Major de Bellavista serà la primera, de l’1 al 4 de juliol, i la seguiran, Marata, del 30 de juliol a l’1 d’agost, 
Corró d’Amunt, del 6 d’agost al 8 d’agost, Llerona, del 5 al 12 de setembre i Corró d’Avall, del 16 de setembre al 19 de 
setembre.

Tornen les festes majors a les 
Franqueses
De l’1 al 4 de juliol, la de Bellavista serà la primera i la de Marata 
agafa el relleu a finals de mes

FESTA MAJOR DE BELLAVISTA
De l’1 al 4 de juliol

*Us convidem a gaudir dels espectacles 
de foc des de les vostres finestres i 
balcons

DIJOUS 1

22 h Txupinazo d'inici de festa

DIVENDRES 2

15.30 h La caravana Scape Room
Al passeig Andalusia (entre el c. 
Menorca i el c. Extremadura)
Grups de màxim 5 persones
Insc. www.lacaravanaescaperoom.com
16 h Concurs de petanca
Inscripcions gratuïtes al Casal d’Avis
A les pistes del Casal
18 h Cercavila de festa major
Pels carrers de Bellavista
21 h Ball de la gent gran
Amb l’actuació del músic Juan Abarca
A la carpa de la plaça Major
22.45 h Castell de focs
23 h Ball per a tothom
Amb l’actuació de Coco Band Dúo
A la carpa de la plaça Major
24 h DJ per a tothom
A la carpa de la plaça Major

9.30 h La caravana Scape Room
Al passeig Andalusia (entre el c. 
Menorca i el c. Extremadura)
Grups de màxim 5 persones
Insc. www.lacaravanaescaperoom.com
10 h Sardanes
A la carpa de la plaça Major
12 h Espectacle-Joc dels homes llop 
de la Vallnegra
Grup de màxim 4 persones
Places limitades! Inscripcions abans de 
l’1 de juliol al 938 405 780, els dimarts i 
dijous, de 10 a 13 h
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 
A la carpa de la plaça Major
18 h Sirenes
Taller sobre la diversitat i l’amor 
incondicional. Conte i taller de 
disfresses
A la carpa de la plaça Major
20 h Exhibició de Twirling
A la carpa de la plaça Major
22 h Comiat de la festa
Lliurament de premis del Torneig de 
petanca
A la carpa de la plaça Major
22 h Traca final
22.15 h Espectacle de varietats
Amb les actuacions de Vedette Rosane, 
Gabby Garceso i Jose Alva (monòlegs) i 
Eli (cançons espanyoles)
A la carpa de la plaça Major

FESTA MAJOR DE MARATA
Del 30 de juliol a l’1 d’agost
* Els aforaments són limitats

DIVENDRES 30

21.30 h Espectacle amb Quim Vila 
Plaça de Marata

DISSABTE 31

9 h Cros popular
Camins de Marata

DISSABTE 3

9.30 h La caravana Scape Room
Al passeig Andalusia (entre el c. 
Menorca i el c. Extremadura)
Grups de màxim 5 persones
Insc. www.lacaravanaescaperoom.com
10.30 h Matinal infantil
Esmorzar menut, espai dels sentits, 
Krisolets Contacontes infantil i concert 
A la carpa de la plaça Major
18 h Futbol gegant
Gaudeix d’una tarda de futbol en gran
A la plaça Major
18 h Exhibició Karate Nokachi
A la carpa de la plaça Major
18 h Tir amb arc
Mini arc al Castell
A la cistella de la plaça Major
21 h Espectacle de màgia
A la carpa de la plaça Major
22 h Karaoke pera tothom
A la plaça Major
22.45 h Castell de focs
23 h Canya Jove
A la pl. del Centre Cultural de Bellavista
24 h DJ Mòbil
A la carpa de la plaça Major

DIUMENGE 4

9 h Masterclass de Zumba
A la pl. del Centre Cultural de Bellavista

18 h Mostra infantil d'arts plàstiques, 
jocs infantils i espectacle amb El 
tramvia blanc
Plaça de Marata

21 h Sopar popular
Plaça de Marata
Botifarrada adaptada segons situació 
pandèmia covid-19

22 h Concert a la plaça
Plaça de Marata
Cançons de Taverna: Carles Belda& 
Jaume Arnella

DIUMENGE 1 (AGOST)

11 h Celebració de l'Eucaristia i cant 
dels goigs de Santa Coloma
Església de Marata

12.30 h L'Espolsada amb la Cobla 
Genisenca (segons situació covid-19)
Centre Cultural de Marata

21 h Havaneres
Plaça de Marata
A la mitja part hi haurà rom cremat per 
a tothom

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]
Cloenda dels tallers per a la gent gran 2020-2021
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Cloenda dels tallers per a la gent gran 2020-2021 L’esport és important per a totes les edats, també durant 
la infància. S’obtenen beneficis de la pràctica esportiva 
des del punt de vista físic, psicològic, acadèmic i social.

El proper 5 de juliol comença el període d’inscripcions 
per apuntar-se a les activitats esportives de la temporada 
2021-2022 que organitza el Patronat Municipal d’Esports. En 
concret, del 5 al 16 de juliol i a partir de l’1 de setembre es 
podran realitzar les noves inscripcions a l’oficina del PME, de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimecres i dijous fins les 18 
h, amb cita prèvia

Per al curs vinent s’ofereixen les següents modalitats 
esportives:

Esport i salut, l’oferta en horari 
extraescolar per al curs 2021-2022
A partir del 5 de juliol es podran formalitzar les inscripcions

Altres activitats

A banda de les activitats municipals, les entitats esportives 
de les Franqueses ofereixen esports com el futbol, futbol 
americà, tir amb arc, patinatge artístic, natació artística, 
gimnàstica rítmica i artística, cheerleading, gimnàstica 
viril, escacs, tennis, pàdel i twirling.

Les inscripcions a aquestes 
activitats es tramiten a les 
oficines dels diferents clubs del 
municipi. 

A la pàgina web www.
lesfranqueses.cat o escanejant 
aquest codi QR trobareu tota 
la informació de les activitats 
esportives per a la propera 
temporada i també de les opcions 
que ofereixen les entitats. 

Bàdminton

Bàsquet

Handbol

Karate

Pàdel

Tennis

Voleibol

Ciclisme

Pàdel i tennis 
per adults

Activitat física 
per a adults

Activitat física 
per a la gent 
gran

Marxa Nòrdica

Taitxí

Activitat física 
adaptada per a grups 
específics

Activitats esportives 
a les escoles 
del municipi 
(psicomotricitat, 
iniciació esportiva, 
aeròbic, escola de 
bàsquet i escacs)

En el moment d’apuntar-se a qualsevol activitat caldrà 
presentar la següent documentació:

Fotocòpia del DNI

Fotocòpia de la targeta sanitària

Dades bancàries

Pagament del primer trimestre + matrícula / inscripció 
+ mes de setembre + tramitació de la mútua esportiva + 
despeses de gestió
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4 diumenge
Open de Bcn de BTT KH7 – Kids Cup
9 h Parc de Milpins
Org. Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·lab. PME

Concert dels cors Camins i Xeremella en 
benefici de Càritas
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Reserva la teva entrada trucant al 640 375 
270, de 9 a 11 h i de 15 a 17 h. També s'obrirà 
la taquilla el mateix dia a les 17.30 h per a 
adquirir les entrades. Donatiu: 3€
Org. Associació d'Intercanvis Socials i 
Culturals
........................................................................

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

26 dilluns
Consell del Poble de Corró d’Amunt
19 h Telemàtic
........................................................................

29 dijous
Ple municipal
20 h Telemàtic
........................................................................

 ACTIVITATS I 
CURSOS
EXPOSICIÓ “ESTEM D’ANIVERSARI! 
PRIMER ANY AMB VOSALTRES”
Mostra bibliogràfica de la Biblioteca 
Municipal de l’Espai Can Prat
Fins al 30 de juliol
De dl a dv, de 15.30 a 20.30 h
Org. Servei de Biblioteca Municipal

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DE 
SETEMBRE
De l’1 al 10 de setembre 
Per a infants de 3 a 11 anys
Important! Inscripcions del 12 al 23 de 
juliol (persones empadronades) i del 19 al 
23 de juliol (persones no empadronades) 
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Centre Cultural de Bellavista o Centre 
Cultural Can Ganduxer
Serveis opcionals d’acollida (matí i tarda) i 

menjador
Preu del casal: 50€ i 42,5€ per germà/na
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 
938 466 506 (Corró d’Avall) / 
casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
Inscripcions obertes / places limitades 
Org. Casals Infantils Municipals

HORARI D'ESTIU DE LES BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS
Període de l’1 al 31 de juliol  
*Del 2 al 31 d’agost tancat
Tardes: de dl a dv, de 15.30 a 20.30 h 
Org. Servei de Biblioteca Municipal

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Formació per l’ocupació
• Quins tràmits puc fer amb el certificat 
digital? El 5 i 7 de juliol, de 9.30 a 12.30 h

Formació per a l’emprenedoria
• Impulsa el teu negoci i fidelitza els teus 
clients amb Instagram. El 5 de juliol, de 
9.30 a 13.30 h

Més informació i inscripcions a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris, de 
dl a dv de 8.30 a 14 h al 938 443 040 o al 
dinamització@lesfranqueses.cat
........................................................................

FESTA MEJOR DE 
BELLAVISTA
De l'1 al 4 de juliol
* Us convidem a gaudir dels espectacles de 
foc des de les vostres finestres i balcons

DIJOUS 1 
22 h “TXUPINAZO” D’INICI DE FESTA
Org. Diables Els Encendraires i la Comissió 
de festes

DIVENDRES 2 
15.30 h LA CARAVANA “ESCAPE ROOM”
Al passeig Andalusia (entre el c. Menorca i 
el c. Extremadura)
Grups de màxim 5 persones
Inscripcions a www.lacaravanaescaperoom.
com 
Org. Comissió de festes 

16 h CONCURS DE PETANCA
Inscripcions gratuïtes al Casal d’Avis i 
Centre Social de Bellavista
A les pistes del Casal 
Org. Casal d’Avis i Centre Social de 
Bellavista

18 h CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Pels carrers de Bellavista
Org. Comissió de festes i Àrea de Cultura

21 h BALL DE LA GENT GRAN
Amb l’actuació del músic Juan Abarca
A la carpa de la plaça Major
Org. Comissió de festes i Casal d’Avis i 
Centre Social de Bellavista

22.45 h CASTELL DE FOCS
Org. Diables Els Encendraries

23 h BALL PER A TOTHOM
Amb l’actuació de COCO BAND DÚO
A la carpa de la plaça Major
Org. Comissió de festes i Casal d’Avis i 
Centre Social de Bellavista

[ agenda ]



21

24 h DJ PER A TOTHOM
A la carpa de la plaça Major
Org. Comissió de festes

DISSABTE 3
9.30 h LA CARAVANA “ESCAPE ROOM”
Al passeig Andalusia (entre el c. Menorca i 
el c. Extremadura)
Grups de màxim 5 persones
Inscripcions a www.lacaravanaescaperoom.
com 
Org. Comissió de festes 

10.30 h MATINAL INFANTIL
 • Esmorzar menut
 • Espai dels sentits
 • Krisolets Contacontes infantil “Les 
aventures de la Sila i el Brens”
 • Concert amb "La Tresca i la Verdesca"
A la carpa de la plaça Major
Org. Associació ENEI - Espai Nadó, Espai 
Infant

18 h FUTBOLÍ GEGANT
Gaudeix d’una tarda de futbol en gran
A la plaça Major
Org. Club de Futbol Bellavista-Milan

18 h EXHIBICIÓ GIMNÀS NOKACHI
A la carpa de la plaça Major
Org. Comissió de festes

18 h TIR AMB ARC
Mini arc al Castell
A la cistella de la plaça Major
Org. Club Tir amb Arc Les Franqueses

21 h ESPECTACLE DE MÀGIA
A càrrec del mag Jordi Quimera
A la carpa de la plaça Major
Org. Comissió de festes

22 h KARAOKE PER A TOTS I TOTES
A càrrec de BRAVO GAMA
A la plaça Major
Org. Comissió de festes

22.45 h CASTELL DE FOCS 
Org. Diables Els Encendraires

23 h CANYA JOVE
A càrrec de Dani Madera
A la plaça del Centre Cultural de Bellavista
Org. Comissió de festes

24 h DJ MÒBIL
A la carpa de la plaça Major
Org. Comissió de festes

DIUMENGE 4

9 h MASTERCLASS, ZUMBA PER A TOTS I 
TOTES
A la plaça del Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Gente del Barrio

9.30 h LA CARAVANA “ESCAPE ROOM”
Al passeig Andalusia (entre el c. Menorca i el 
c. Extremadura)
Grups de màxim 5 persones
Inscripcions a www.lacaravanaescaperoom.
com 
Org. Comissió de festes 

10 h SARDANES
A la carpa de la plaça Major
Org. Sardanistes Franquesins

12 h ESPECTACLE-JOCS DELS HOMES LLOP 
DE VALLNEGRA
Grup de màxim 4 persones
Places limitades! Inscripcions abans de l’1 de 
juliol a infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 
o al 938 405 780, els dimarts i dijous, de 10 a 
13 h
A la carpa de la plaça Major 
Org. Àrea d'Infància i Joventut

18 h SIRENES
Taller sobre la diversitat i l’amor incondicional 
Conte i taller de disfresses
A la carpa de la plaça Major
Org. Associació Mirall 

20 h EXHIBICIÓ DE TWIRLING
A la carpa de la plaça Major
Org. Comissió de festes i Club de Twirling Les 
Franqueses
22 h COMIAT DE LA FESTA
Lliurament de premis del Torneig de petanca
A la carpa de la plaça Major
Org. Comissió de festes

22 h TRACA FINAL
Org. Diables Els Encendraires

22.15 h ESPECTACLE DE VARIETATS
Amb les actuacions de Vedette Rosane, Gabby 
Garceso i Jose Alva (monòlegs) i Eli (cançons 
espanyoles)
A la carpa de la plaça Major
Org. Comissió de festes
............................................................................

FESTA MEJOR DE 
MARATA
Del 30 de juliol a l'1 d'agost
* Els aforaments són limitats

DIVENDRES 30 

“El juliol 
és l’amo del sol"

ESPECTACLE AMB QUIM VILA
21.30 h plaça de Marata / aparcament del 
Centre Cultural de Marata

DISSABTE 31 
CROS POPULAR
9 h CAMINS DE MARATA

MOSTRA INFANTIL D’ARTS PLÀSTIQUES
18 h Plaça de Marata 

JOCS INFANTILS
18 h Plaça de Marata

ESPECTACLE INFANTIL AMB EL 
TRAMVIA BLANC
18 h Plaça de Marata

SOPAR POPULAR
21 h Plaça de Marata
Botifarrada adaptada segons situació 
pandèmia covid-19

CONCERT DE PLAÇA
22 h Plaça de Marata
Cançons de Taverna: Carles Belda& 
Jaume Arnella

DIUMENGE 1 (AGOST) 
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA I CANT 
DELS GOIGS DE SANTA COLOMA
11 h Església de Marata

L'ESPOLSADA, AMB LA COBLA 
GENISENCA (segons situació covid-19)
12.30 h Centre Cultural de Marata

HAVANERES
21 h Plaça de Marata
A la mitja part hi haurà rom cremat per a 
tothom

L'agenda està 
subjecta a l'evolució 
de la pandèmia per 
coronavirus

Recordeu que podeu consultar l'agenda 
al web municipal on es realitzaran els 
canvis i actualitzacions dels diferents 
actes.
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[ grups polítics ]

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

Avui he llegit el butlletí d’IEC. Felicitats per la feina. És bo donar a conèixer a la les accions que esteu fent, que són moltes, però no 
està bé manipular la informació. No entraré a analitzar tot el que hi ha, però si 2 temes: pressupostos i empadronaments.
Pressupostos; em sorprèn que es parli de no arribar a un acord en temes com el Pla de Xoc o a la contaminació acústica i 
atmosfèrica. El Pla de Xoc va ser una proposta del govern que es va obrir a tots els grups i que portem al pressupost. Sobre la 
contaminació, la nostra resposta MAI ha estat una negativa. En quan a Urbanisme, vam explicar clarament la situació i obríem 
la porta a treballar conjuntament en tot allò que no està engegat. Per sort, les nostres respostes estan per escrit i deixen clara 
la nostra posició. Parlem ara dels empadronaments. Al final de l’article diu que des d’IEC estan treballant perquè tota persona 
que visqui a LF estigui empadronada. No tenim clar quina és la feina que heu fet fins ara, suposem que simplement donar suport 
a la moció de la CUP, perquè si hi estiguéssiu treballant, sabríeu que ja estem donant compliment al que estableix la llei. De fet 
disposem d’un protocol i treballem amb associacions de LF no només per conèixer el nº d’habitants i preveure necessitats, sinó 
també per poder garantir educació i sanitat.
Continuarem treballant pel municipi i prendrem les decisions que garanteixin que la ciutadania no surt perjudicada i que es 
poden realitzar les accions necessàries per tirar endavant. No pot ser que un decàleg per NEGOCIAR (com deia el títol) sigui una 
imposició, ha de ser una negociació on les 2 parts estiguin còmodes amb el resultat final.

DESPRÉS DE LA COVID-19
Semblaria evident que la prioritat  hauria de ser sortir de la crisi en que ens ha sumit la covid, i que tots els esforços haurien 
d’estar dedicats a tres grans fites aquest any i el que ve. Quins reptes tenim com ajuntament? El primer no deixar ningú enrere, 
que tothom tingui el mínim per arribar amb dignitat a final de mes. El segon és reactivar l’economia local, tant al comerç i la 
indústria, com els que donen serveis a les persones. I el tercer, continuar donant serveis públics de qualitat malgrat la baixada 
dels ingressos i la demanda de més despeses que ens comporten els dos primers punts. Podem plantejar continuar amb la 
dinàmica de bastir més serveis, fer la transició ecològica, construir una xarxa ciclable i inclús desenvolupar noves actuacions 
urbanístiques, si són necessàries, però sempre cobrin les tres fites abans esmentades.  Podem tenir la sensació que el pitjor de 
la crisi ha passat i que la pluja de milions de la comunitat europea farà que tothom prosperi, però les entitats del quart sector 
avisen que aquesta crisi deixarà en situació de pobresa a moltes més famílies. Mentre alguns ho han passat molt malament, 
d’altres s’han fet més rics i caldria trobar la manera de redistribuir la riquesa que malauradament, sense un salari digne això 
ja no és possible. Hem de tornar a lluitar per recuperar drets perduts, per la dignitat de les persones i de la nostra societat. 
Després de la covid ningú pot quedar enrere.

Joan Antoni Marín 
Regidor del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés [PSC-CP]

Rafael Bernabé
Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

Bellavista: passat, present i futur
Fa onze anys, el govern socialista de l’Ajuntament de Les Franqueses va aconseguir que Bellavista fos escollida per la 
Generalitat de Catalunya per participar en la Llei de Barris. Aquesta aposta per la transformació de Bellavista ha suposat un 
punt d’inflexió, una millora de la cohesió social i un impuls a la pertinença com a poble de Les Franqueses.
Els i les socialistes des de l’inici, i en els governs on hem participat, hem tingut la responsabilitat del desenvolupament del 
Pla de Barris, conscients de la seva força transformadora. Pla de Barris ha finalitzat i els resultats s’observen passejant 
per Bellavista: la remodelació de les places d’Espanya i de l’Esbarjo, l’ascensor per millorar l’accessibilitat a la biblioteca, al 
Centre Cultural, a l’escola Bellavista-Joan Camps i l’IES Lauro, el túnel per millorar la connexió de Bellavista amb la resta del 
municipi, els programes d’ajuda a la rehabilitació d’edificis, la creació del servei de mediació, la taula d’entitats, l’espai familiar, 
els programes pel foment del civisme i l’ocupació...Pla de Barris ha suposat una eina transformadora, una aposta per un canvi 
i una nova realitat.
El PSC de Les Franqueses continuarem treballant perquè la transformació i millora de Bellavista no ha d’acabar amb la 
finalització de Pla de Barris, ha de continuar sent una aposta de futur.
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Rafael Bernabé
Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

Grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

El passat mes d’octubre de 2019 es va dictar sentència en contra d’uns polítics que amb les seves decisions i actes van propiciar 
una crisi institucional sense precedents a Espanya. Decisions i actes que van comportar la condemna pels delictes de sedició i per 
malversació de fons públics. 
La figura de l’indult, en cap cas, pot ser una mesura per assolir objectius polítics ni alterar el sentit d’una resolució judicial, fet que 
comportaria un greu atac al principi de separació de poders d’un Estat de Dret. I més, quan aquestes persones no han mostrat cap 
tipus de penediment.
Els ciutadans i ciutadanes, poden sentir-se discriminats i desamparats davant  una concessió injustificada d’indults d’uns dirigents 
polítics que han mostrat menyspreu per la llei, la democràcia i la convivència; I que es lliurin de tota responsabilitat, iniciant la 
ruptura efectiva del principi d’igualtat davant la llei.
El compliment de les sentències judicials no es pot considerar com a una venjança. I el manteniment de les pretensions unilaterals 
i d’amenaça de seguir violentant els drets fonamentals no es poden considerar com a una oferta de diàleg. La concòrdia únicament 
és possible dins del marc dels drets i llibertats de la Constitució Espanyola, propis d’una democràcia lliberal i avançada i d’un 
Estat de Dret que ha de mantenir-se ferm davant els atacs d’aquells que pretenen la seva destrucció.

Una residència a Bellavista, per a qui?
El govern municipal vol construir una residència d'avis a Bellavista. Però el que no diu clar és que no serà per a la gent de Bellavista. 
Només cal veure que l'estudi de viabilitat econòmica té en compte la demanda de la comarca, no únicament la del barri, i que tot i 
que parla d'una cinquantena de places concertades, la garantia que sigui així no s'ha ni insinuat. Una trentena de places tindran el 
preu "regulat", uns 1.900 € mensuals, i una trentena més seran totalment privades. Aquests són els preus que tindrem.
Però el disbarat no acaba aquí. La construcció i gestió d'aquest gran centre no només serà totalment privada, sinó que l'Ajuntament 
hi cedirà el terreny (dalt del turó, ben dret, perquè sigui encara més car de mantenir) i hi vol afegir un milió d'euros per a fer-la 
encara més llaminera per a qui guanyi el concurs —com grinyola aquesta paraula aquí! Un gran inversor, segur.
De debò que una residència, i d'aquesta magnitud i gestió, és l'única opció o la millor? La gent gran és riquesa i no hi ha dret que 
l'entaforem en un racó, tingui diners o no. La volem —ens volem— al mig del poble, a tocar d'escoles i botigues, parcs, teatres, 
mercats i transport públic, enmig de la comunitat on va triar viure. I d'opcions n'hi ha: uns serveis a domicili dignificats i propers, 
espais comunitaris, habitatges socials, ja siguin sèniors, tutelats o multigeneracionals... Cal que en parlem col·lectivament abans 
de decidir abocar diners de tots a un model que creiem que no cobreix les necessitats reals de la gent gran del municipi. Hem de 
poder decidir amb llibertat on i com volem envellir.

Maria Forns
Portaveu del grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa 
Municipalista [SAL-CUP-AMUNT]

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




