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El Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme de les Franqueses del Vallès defineix 

un projecte polític a llarg termini que té com a finalitat fomentar el civisme i la convivència 

activa al municipi, vetllant per generar un marc de relacions de respecte, confiança i 

solidaritat entre persones en els diferents espais on es produeix la convivència, com les 

comunitats de veïns, els espais públics, els equipaments i les celebracions de ciutat.  

El Pla sorgeix d’una àmplia consulta a ciutadania, teixit associatiu i personal tècnic i 

polític de les Franqueses del Vallès. 
  



4 
 

 

 

Índex                                     

  
Presentació: justificació, objectius i antecedents del Pla ............................................... 2 

Metodologia del Pla ...................................................................................................... 2 

Diagnosi de l’estat de la convivència ............................................................................ 2 

Pla d’acció: objectius específics i accions a impulsar .................................................... 2 

Lideratge del Pla ........................................................................................................... 2 

 

  

file:///S:/ACTUAL/PROYECTOS%20EN%20CURSO/En%20curso/Diputació%20de%20Barcelona,%20Pla%20de%20Convivència%20de%20Les%20Franqueses%20del%20Vallès/Documentació%20definitiva/20181130_Pla%20de%20promoció%20de%20la%20convivència%20i%20el%20civisme%20de%20Les%20Franqueses%20del%20Vallès.docx%23_Toc531911184
file:///S:/ACTUAL/PROYECTOS%20EN%20CURSO/En%20curso/Diputació%20de%20Barcelona,%20Pla%20de%20Convivència%20de%20Les%20Franqueses%20del%20Vallès/Documentació%20definitiva/20181130_Pla%20de%20promoció%20de%20la%20convivència%20i%20el%20civisme%20de%20Les%20Franqueses%20del%20Vallès.docx%23_Toc531911185
file:///S:/ACTUAL/PROYECTOS%20EN%20CURSO/En%20curso/Diputació%20de%20Barcelona,%20Pla%20de%20Convivència%20de%20Les%20Franqueses%20del%20Vallès/Documentació%20definitiva/20181130_Pla%20de%20promoció%20de%20la%20convivència%20i%20el%20civisme%20de%20Les%20Franqueses%20del%20Vallès.docx%23_Toc531911186
file:///S:/ACTUAL/PROYECTOS%20EN%20CURSO/En%20curso/Diputació%20de%20Barcelona,%20Pla%20de%20Convivència%20de%20Les%20Franqueses%20del%20Vallès/Documentació%20definitiva/20181130_Pla%20de%20promoció%20de%20la%20convivència%20i%20el%20civisme%20de%20Les%20Franqueses%20del%20Vallès.docx%23_Toc531911187
file:///S:/ACTUAL/PROYECTOS%20EN%20CURSO/En%20curso/Diputació%20de%20Barcelona,%20Pla%20de%20Convivència%20de%20Les%20Franqueses%20del%20Vallès/Documentació%20definitiva/20181130_Pla%20de%20promoció%20de%20la%20convivència%20i%20el%20civisme%20de%20Les%20Franqueses%20del%20Vallès.docx%23_Toc531911188


5 
 

 

 

 

 

 

 

  

Presentació: justificació, objectius i 
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Justificació  
 

Entre els mesos de febrer i 

novembre de 2018, la regidoria de 

Participació i Relacions Ciutadanes 

de les Franqueses del Vallès, amb el 

suport del Servei de Convivència, 

Diversitat i Participació Ciutadana de 

la Diputació de Barcelona, ha 

elaborat el Pla de Promoció de la 

Convivència i el Civisme de les 

Franqueses del Vallès. Aquest pla és l’eina que ha de guiar l’acció, els recursos i el 

treball en xarxa cap a uns objectius clars i consensuats en matèria de convivència i 

civisme durant els propers anys.  

 

Les administracions locals actuen sota un règim de competències que li són pròpies i 

que estan regulades, entre d’altres, per la Llei de Bases del Règim Local 7/1985. 

Aquestes normes marquen àmbits lligats a la convivència on la responsabilitat correspon 

al govern local. Així, competències com la seguretat als espais públics, l’ordenació del 

trànsit, l’ordenació, gestió i execució de la disciplina urbanística o la protecció de la salut 

pública, entre d’altres, impliquen haver d’intervenir en relacions de convivència de la 

ciutadania.  

 

Però, més enllà de les competències explícites, la convivència és un repte que 

concerneix a l’administració local en tant la seva qualitat –o deteriorament–, incideix en 

les percepcions i les experiències de la ciutadania amb la ciutat, potenciant o inhibint el 

desenvolupament de les capacitats i les oportunitats individuals i col·lectives.  

Amb aquesta voluntat, els municipis porten a terme polítiques en l’àmbit de la 

convivència; polítiques que, sovint, s’han entès com una resposta reactiva a situacions 

de conflicte manifest. Cal avançar, en canvi, cap a polítiques de convivència més 

integrals i preventives, que més enllà de dotar d’eines per a la gestió dels conflictes 

latents i manifestos, permetin una millora de la qualitat de la convivència i de la cohesió 

ciutadana.  

 

En aquesta línia, cal treballar la convivència d’una manera estratègica i planificada, 

articulant actuacions en positiu i proporcionant recursos als agents que intervenen en la 

convivència.  

 

Aquesta és, en essencialment, la missió d’aquest Pla de Promoció de la Convivència i 

el Civisme. 
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Objectius 
 

El Pla de Promoció de la Convivència de les Franqueses del Vallès defineix una 

estratègia global i ambiciosa de promoció de la convivència a tot el municipi, tenint en 

compte la singularitat dels cinc nuclis poblacionals.  

 

Aquesta estrategia té com a finalitat general fomentar el civisme i la convivència activa 

al municipi, vetllant per generar un marc de relacions de respecte, confiança i solidaritat 

entre persones en els diferents espais on es produeix la convivència, com les comunitats 

de veïns, els espais públics, els equipaments i les celebracions de ciutat. La convivència 

així definida va més enllà de la coexistència pacífica ja que vol esdevenir quelcom valuós 

i enriquidor que permet als habitants assolir un major benestar, seguretat i gaudi de la 

ciutat.  

 

Des d’aquesta finalitat general, el Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme 

defineix una planificació d’accions destinades a: 

 

• Optimitzar i consolidar recursos i accions ja existents per a promoure la 

convivència  

• Generar un major treball comú en pro de la convivència entre departaments de 

l’Ajuntament, establint uns objectius i uns criteris compartits d’actuació. 

• Fomentar el civisme i gestionar el conflicte d’una manera eficaç  

• Garantir l’accés equitatiu, ús i coresponsabilitat vers els recursos col·lectius 

• Fomentar la ciutat com a espai de relació social, contrarestant les dinàmiques de 

pèrdua del teixit comunitari.  

• Generar capital social com a recurs de desenvolupament individual, comunitari i 

territorial.  

• Contrarestar les dinàmiques de segregació social i territorial que   es donen al 

municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla de Promoció de la 
Convivència i el 
Civisme de les 
Franqueses del 
Vallès 

Situació 
actual 

Objectius de 
millora 
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Antecedents  
 

La promoció de la convivència com a objecte de política pública no és un objectiu nou 

per a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Des de inicis de l’any 2000 s’han portat 

a terme diferents actuacions destacables en aquesta direcció.  

 

En un primer moment, les necessitats se situaven en la recepció, acollida i inclusió de 

la població immigrada que arriava a les Franqueses durant els inicis del segle XXI. Més 

tard, l’atenció se centrava en els barris on aquesta població s’instal·lava i, en l’actualitat 

el projecte pren un caràcter més global que abasta tota la ciutat.  

Així, és a l’inici del segle XXI quan la Regidoria de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat 

de l’Ajuntament elabora amb el suport de Diputació de Barcelona el Pla de Recepció i 

Acollida Municipal (PRAM), per afrontar els reptes que implicava l’arribada de persones 

estrangeres. 

 

El barri de Bellavista és la zona de la ciutat on anirà a viure la població nouvinguda i el 

territori on es dirigiran els esforços municipals per incloure a aquesta població en la 

dinàmica del barri i del a ciutat, promoure relacions veïnals i afavorir la convivència.  

L’any 2010 es redacta el projecte d’Intervenció Integral Bellavista Sí! Que va ser escollit 

en la convocatòria de la Llei de Barris, promoguda per la Generalitat de Catalunya. 

Aquest projecte ja comptava amb programes específics per a la cohesió social, la 

diversitat i la convivència, la dinamització comunitària, la xarxa associativa i la 

participació ciutadana. La Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat era el document 

que per a l'Ajuntament havia de sostenir la promoció de la convivència com a marc de 

referència.  

 

L’any 2013 es presentava el Pla per la Convivència al barri de Bellavista, emmarcat en 

el Projecte Bellavista Sí i elaborat també el suport de Diputació de Barcelona. Aquest 

Pla considerava un pla d’actuació pels anys 2013-2018. Entre els seus eixos estratègics 

hi havia la intenció de treballar pel foment de la cohesió social i el sentiment de 

pertinença de la població al barri i a la ciutat.  
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L’any 2016, l’Àrea de Polítiques Socials va liderar la redacció del projecte Diversitat i 

Convivència a les Franqueses del Vallès. Centrat en la inclusió de la població immigrada 

i l’acceptació de la diversitat, s’apuntaven línies de treball entre les que cal destacar la 

promoció de la convivència des de la interacció en espais comuns i la sensibilització 

envers la diversitat com a estratègia per a la promoció de la convivència i la cohesió 

social. 

També amb suport de Diputació de Barcelona es va elaborar el projecte ‘Avaluació i 

propostes de (re)formulació del Pla de barris de Bellavista’. Aquest document recull els 

resultats de les accions fetes al barri i planteja el pla d’acció 2016-2020 que completarà 

el desplegament del Pla de Barris. Entre aquestes accions, la convivència i la promoció 

de les relacions de veïnatge i la cohesió social continuen tenint un espai preferent.  

 

D’acord amb la trajectòria desenvolupada per l’Ajuntament fins aleshores, l’any 2017 se 

sol·licita suport a Diputació de Barcelona per a la redacció d’un Pla de Promoció de la 

Convivència i el Civisme a les Franqueses del Vallès en clau de municipis i abastant 

l’enorme diversitat entre els cinc nuclis poblacionals que conformen el territori. Amb 

l’experiència de treball realitzat en el marc del pla de barris de Bellavista es considera 

que cal continuar amb la promoció proactiva de la convivència i sobrepassar la dimensió 

de barri per abastar el conjunt del municipi. Per tant, amb la redacció d’aquest Pla, que 

teniu ara a les mans, es fa un pas endavant per situar la convivència al centre de la 

ciutat i consolidar una política estratègica i de llarga durada que depassi la vinculació 

amb el fet immigratori i l’atenció sobre un barri concret.   

 

Al mateix temps, el Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme ha acompanyat 

l’actualització de l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Rural (aprovada pel Ple de 

l’Ajuntament el 25 de juliol de 1996, amb última modificació el 29 de setembre de 2005). 

Així, el Pla que aquí es presenta ha seguit una elaboració temporalment paral·lela a la 

redacció liderada des de Seguretat Ciutadana de l’ordenança de Civisme i Convivència 

Ciutadana de les Franqueses del Vallès, que es preveu aprovar al desembre de 2018. 

Aquesta ordenança esdevindrà el nou marc legal de referència per al Pla i aquest preveu 

mesures destinades a possibilitat l’acompliment de l’ordenança tant en la seva vessant 

de regulació dels comportaments de civisme i usos de la ciutat com en la seva vessant 

de promoció activa de la convivència com de prevenció de la no discriminació. 
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L’elaboració del Pla 

s’ha basat en la 

recopilació de dades 

secundàries, la 

consulta en 

profunditat al 

personal tècnic de 

l’Ajuntament, una 

enquesta a la 

ciutadania i diferents 

dinàmiques 

participatives amb entitats i personal tècnic. Totes aquestes accions han anat dirigides 

a copsar informació i opinions sobre l’estat de la convivència al municipi i sobre la gestió 

que des de l’administració i altres agents comunitaris s’està fent de la convivència, 

atenent a la diferent realitat dels cinc nuclis poblacionals.  

 

Posteriorment s’ha dissenyat una estratègia d’actuació per als pròxims anys, que ha  

passat per definir quins són els principals objectius de millora, quines són les accions 

que caldria activar durant la propera legislatura, i com liderar el seu desplegament, 

preveient l’assignació d’un àrea amb competències definides en la promoció de la 

convivència. 

 

Les fases del procés de treball i les tècniques de recollida d’informació desplegades en 

cada cas, queden resumides en el diagrama inclòs en les següents pàgines.  

 

En aquest diagrama es pot veure com el procés d’elaboració del Pla s’ha organitzat en 

cinc fases: 

 

Fase 1. Diagnosi i primera recollida de propostes 

 

• Per una banda, s’ha recopilat la informació existent (dades secundàries) en 

memòries, plans, diagnosi i estudis realitzats amb anterioritat i dades 

sociodemogràfiques procedents de fonts públiques i de registres dels serveis de 

l’Ajuntament.  

 

• Per altra banda, s’han creat dades a mida a través de les diferents tècniques: 

 Una enquesta ciutadana amb una mostra representativa (mostreig estratificat i 

respectant quotes d’edat, gènere, origen i districte censal) de 214 persones, 

realitzada durant els mesos de juny i juliol de 2018. L’enquesta també ha estat 

complimentada a través del web municipal per 109 persones de les Franqueses 

del Vallès (https://surv.es/j7S3BfTkr2SEawdq4). La mostra ha permès incloure 

en la diagnosi les opinions i demandes de la ciutadania entorn a la convivència. 

L’enquesta ofereix una aproximació directa als discursos de la ciutadania i 

permet identificar quines són les seves demandes prioritàries de cara a la 

redacció del Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme.  

 

Diagnosi 

Línies estratègiques 

Definició d’accions 

Redacció del Pla 

Posada  
en marxa 

https://surv.es/j7S3BfTkr2SEawdq4
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 Sessió consultiva a entitats i associacions de les Franqueses. 

o Associació de veïns de Bellavista 

o Associació Gente del Barrio de Bellavista 

o Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall 

o Associació Festes Laurona 

o Centre Cultural de Marata 

o Associació de veïns de Sant Mamet de Corró d’Amunt 

o 2 mares de diferents AMPES 

 

 Entrevistes tècniques i polítiques.   

a) Àrees de l’Ajuntament: 

o Activitats i Habitatge 

o Agricultura, Territori i Sostenibilitat 

o Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut 

o Dinamització Econòmica 

o Patronat Municipals d’Esports 

o Obres i Serveis 

o Participació i Relacions Ciutadanes 

o Polítiques Socials 

o Sanitat, Salut Pública i  Gent Gran 

o Seguretat Ciutadana 

o Urbanisme 

o Comunicació 

b) Grups polítics 

o PPC 

o ERC 

o PDeCat 

 

No es va entrevistar al PSC perquè és l’impulsor del document. No obstant, aquesta 

força política va seguir el procés d’elaboració del pla i fou convocada –conjuntament 

amb la resta de forces– a la presentació parcial i final del pla.  

 

El tractament de la diversitat de 

fonts ha seguit el mètode de 

triangulació de fonts 

d’informació, que consisteix en 

combinar tres o més 

perspectives i fonts ja siguin 

qualitatives o quantitatives, per 

consensuar un resultat 

compartit. Aquesta triangulació 

ens permet validar millor els 

resultats obtinguts durant el 

treball de camp.  
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Flyer informatiu repartit a la ciutadania durant la realització de l’enquesta 

 

Fase 2. Identificació de reptes i línies estratègiques 

 

Aquesta fase ha consistit en un treball intern d’anàlisi de tota la informació recavada per 

fer emergir unes primeres conclusions diagnòstiques i línies d’acció preferents, en funció 

de les principals problemàtiques i reptes detectats.  

 

Aquesta identificació de problemàtiques i reptes és el material que ha servit de base per 

a consensuar les línies mestres del Pla.  

Es va treballar una primera proposta de línies mestres del Pla, en funció de les 

conclusions de la diagnosi.  
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Aquestes conclusions, juntament amb la proposta de línies d’acció, va ser presentada a 

l’equip de govern i a la resta de representants polítics. D’aquestes presentacions va 

sorgir una proposta més consensuada i treballada amb el personal tècnic de la regidoria 

de Participació i Relacions Ciutadanes.   

 

Fase 3. Definició d’accions 

 

El material de les fases anteriors ha servit per preparar una jornada de treball 

interdepartamental per consensuar el treball en xarxa que cal realitzar entre àrees i la 

implicació dels diferents serveis i departaments en una estratègia conjunta d’abast de la 

convivència. En la jornada van participar 10 serveis diferents i 15 participants (tenint en 

compte que alguns serveis van comptar amb dues representats). En la seva majoria 

aquests serveis i els seus representats havien participat en les entrevistes tècniques.  

La sessió va tenir l’objectiu de proposar accions per assolir els objectius plantejats, 

donant contingut operatiu a les línies estratègiques abans definides.  

Les propostes van ser després madurades i treballades internament amb l’equip de 

Participació i Relacions Ciutadanes, que lidera el disseny del Pla. Les propostes 

resultants van ser presentades a l‘equip de govern i representants de totes les forces 

polítiques del territori, donant peu a algunes esmenes addicionals. 

 

Fase 4. Definició final del Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme 

 

Aquesta última fase consisteix en l’elaboració d’un document que reculli tot el contingut 

del Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme. Un document que preveu un disseny 

que sigui el més proper possible a la ciutadania i que sigui entenedor pel conjunt del 

consistori. El seu resultat és el document que teniu a les mans.  

 

Fase 5. Posada en marxa 

 

Aprovació del Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme amb el màxim consens 

possible i posada en marxa dels òrgans que lideraran el seu desplegament i dels espais 

de consens, coordinació i avaluació que n’hauran de fer-ne el seguiment. 

 
 



15 
 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosi de l’estat de la 

convivència 
 

3 



17 
 

Presentem en aquest capítol els resultats de la diagnosi realitzada, enfocada en copsar 

i explicar els punts forts i febles de la convivència i la cohesió social a les Franqueses 

del Vallès. 

 

Aquesta diagnosi sintetitza l’anàlisi de tota la informació recavada, a través de les 

diferents fonts d’informació consultades i dels resultats generats a través de les 

entrevistes amb personal tècnic i polític, sessió consultiva amb teixit associatiu i consulta 

ciutadana (enquesta). 

 

L’anàlisi de la informació es presenta seguint l’estructura d’àmbits o espais de 

convivència que il·lustrem a continuació. Cal apuntar que inicialment es va treballar amb 

una major diferenciació d’àmbits o espais de convivència. Alguns d’aquests espais han 

quedat fora de l’abast del Pla i d’altres s’han agrupat en un únic àmbit més gran o 

genèric.  

 

Els àmbits destacats de convivència són un total de 3: comunitats de veïns; espais 

públics (a l’aire lliure i equipaments públics); i dinàmiques de ciutat en el seu conjunt, 

que afecten als cinc nuclis poblacionals.  

 

Abans de començar a abordar cada àmbit, iniciarem el capítol amb un apartat 

introductori sobre la població i territori de les Franqueses del Vallès. 
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3.0. Contextualització de les Franqueses del 
Vallès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació demogràfica i socioeconòmica de les Franqueses del Vallès. 

La informació recollida en les següents pàgines són dades secundàries publicades a 

l’Idescat, INE i Hermes. Algunes han estat extretes de la mateixa pàgina web del 

consistori.   
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Evolució de la població a les Franqueses del Vallès

 

 

Evolució de la població 

A data de 2 de novembre de 2018, es registren a les Franqueses del Vallès 20.136 

persones empadronades, repartides de la següent manera: 9.250 a Corró d’Avall, 8.887 

a Bellavista 1.424 a Llerona, 413 a Corró d’Amunt i 172 a Marata.  

El conjunt de la població ha crescut intensament en els últims 20 anys. Com mostra la 

gràfica, al 1998 és comptabilitzaven 11.156 persones empadronades arribant a 19.584 

en el 2017 i superant els 20.000 a 2018.  

El fet de superar els 20.000 habitants és històric ja que suposa adquirir el rang de ‘ciutat’ 

i es tradueix en l’atribució d’un marge competencial més ampli acompanyat d’un 

increment d’obligacions per al consistori. Així segons el tram de població, seguint la Llei 

Reguladora de Les Bases de Règim Local –LRBRL–, els municipis amb més de 20.000 

habitants hauran de prestar els serveis estipulats a l'article 26.1.c), que inclouen serveis 

de protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció 

immediata a persones en situació de risc o exclusió social, la prevenció i extinció 

d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic. 
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Com podem apreciar a la taula, al 2015 es recull un 

increment notable de població (1.4% de variació 

que es concreta en 276 habitants nous). La creació 

de noves seccions al districte 1 genera un nou 

repartiment de la nova població, mentre que el 

districte 2 -que manté una única secció- incrementa 

notablement la seva població registrada.  

El mapa mostra la distribució de la població als cinc 

nuclis poblacionals. Les unitats poblacionals amb 

més habitants són Corró d'Avall (45,9% de la població total) i Bellavista (44,1%). Llerona 

suposa el 7,0% de la població total; Corró d’Amunt el 2,03% i Marata el 0,8%. 

Les taules mostren una aproximació a la correspondència entre nuclis poblacionals i 

seccions censals de l’última actualització de l’INE, 2017.   

 

 

Any Secció 1 Secció 2 Secció 3 Secció 4 Secció 5 Secció 6 Secció 7 Secció 8 Franqueses

Any 2017 2307 2368 3228 2862 2886 1917 1794 2222 19,584       

Any 2016 2290 2376 3174 2884 2889 1854 1745 2205 19,417       

Any 2015 2308 2408 3148 2893 2909 1861 1725 2194 19,446       

Any 2014 4437 2364 3122 4484 2859 1904 19,170       

Any 2013 4374 2360 3150 4411 2890 1889 19,074       

Any 2012 4331 2415 3088 4437 2886 1866 19,023       

Any 2011 4273 2427 2971 4342 2854 1826 18,693       

Evolució

Font: INE 5%

Observacions: Les seccions 1 fins a 7 corresponen al Districte 1 mentre que la secció 8 és la primera secció del Districte 2
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Densitat de la població 

La superfície de les Franqueses del Vallès és de 29,14 Km2 (Idescat), repartint-se de 

forma desigual entre els nuclis poblacionals: amb la màxima extensió trobem al nucli de 

Corró d’Avall amb 7,13 km2  li segueix el nucli de Corró d’Amunt amb 6,92 km2 ; Marata 

amb 5,46 km2 i Llerona amb 9,47 km2. Posteriorment al terme de Corró d’Avall es va 

formar al voltant dels anys 70 el nucli de Bellavista que té 0,470 km2 essent un dels més 

poblats però més reduïts en superfície.  

La densitat de població (hab./ km2) ha anat incrementant-se en els últims anys. Fa 10 

anys, al 2007 aquesta era de: 560,2 mentre que al 2017 arriba a 672,1 habitants per 

km2. La densitat assolida a nivell municipal no guarda relació amb l’assolida per cada 

entitat singular de població. Per exemple, a Bellavista s’incrementa exponencialment: 

amb un total d’habitant de 8.887 i una superfície de 0,470 km2 , s’assoleix una densitat 

de 18.908,51 hab. / km2..  

Valorar la densitat poblacional de cada districte és molt rellevant a nivell de convivència: 

major densitat de població implica comunitats de veïns més grans i per tant 

d’organització més complexa; implica també un ús més intensiu dels espais públics. 

Lògicament, la gestió de la convivència en zona d’alta densitat poblacional implica reptes 

molt diferents als de zones amb molta dispersió poblacional. les Franqueses es 

caracteritza per tenir nuclis poblacionals en els dos extrems (molta densitat i molta 

dispersió) i això suposa haver de tenir mesures (de promoció, intervenció, regulació de 

la convivència) capaces d’adaptar-se a aquest rang tant diferent d’escenaris 

convivencials.   

 

 

Estructura d’edats 

La distribució de la població segons edat a les diferents unitats poblacionals és força 

similar i segueix, en tots els casos, la piràmide poblacional adoptada al conjunt del 

municipi.  

Es podria precisar que la població més envellida (75 cap endavant) té una major 

representació a la secció 1 del districte 2, aquí anomenada secció 8, (i per tant, Marata, 

Llerona i Corró d'Amunt) mentre que el seu percentatge de població jove (inferior a 30 
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anys) és més reduït comparativament amb la resta de seccions. No obstant, en números 

absoluts hi ha més persones majors de 75 anys a la secció 4 (una de les sessions 

corresponents a Corró d’Avall).  

Per altra banda, la població entre 0 a 14 anys és relativament superior als districtes 6 i 

7, corresponents a la unitat poblacional del Corró d'Avall, fent que aquest grup 

poblacional agafi més pes comparativament amb altres unitats poblacionals. 

 

 

 

Com mostren les dades, la població de les Franqueses del Vallès és més jove que les 

mitjanes en àmbits territorials superiors.  

Destaca l’índex d’envelliment: mentre la mitjana provincial apunta que per cada 100 

joves menors de 15 anys hi ha 113,49 persones majors de 65 anys, a les Franqueses 

hi ha 61,48 persones de 65 i mes per cada 100 joves. Per tant, podem afirmar que les 

Franqueses té una població força jove en comparació amb el context provincial. El fet 

d’haver estat un municipi que ha crescut molt en les darreres dècades atraient 

principalment parelles i famílies joves explica aquesta estructura demogràfica 

actualment jove.  

 

Edat Secció 1 Secció 2 Secció 3 Secció 4 Secció 5 Secció 6 Secció 7 Secció 8 Total

De 0 a 14 490  (21%) 421 (18%) 578 (18%) 594 (21%) 585 (20%) 409 (22%) 393 (23%) 350 (16%) 3,820  

De 15 a 29 314 (14%) 338 (14%) 565 (18%) 347 (12%) 420 (15%) 258 (14%) 246 (14%) 302 (14%) 2,790  

De 30 a 44 625 (27%) 700 (29%) 1012 (32%) 899 (31%) 806 (28%) 495 (27%) 599 (34%) 549 (25%) 5,685  

De 45 a 59 504 (22%) 419 (18%) 541 (17%) 562 (19%) 583 (20%) 420 (23%) 290 (17%) 457 (21%) 3,776  

De 60 a 74 240 (10%) 321 (14%) 287 (9%) 257 (9%) 381 (13%) 208 (11%) 161 (9%) 350 (16%) 2,205  

De 75 i més 117 (5%) 177 (7%) 191 (6%) 225 (8%) 114 (4%) 64 (3%) 56 (3%) 197 (9%) 1,141  

Font: INE

Observacions:  Dades del 2016 
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Font: Hermes i Idescat. Les dades són a 2017 amb excepció dels últims 4 percentatges que corresponen 

al 2016. 

 

Moviment poblacional 

El període entre 2.000 i 2.009 va ser d’un elevat grau de creixement migratori a les 

Franqueses del Vallès, tant intern com extern.  

El saldo migratori fou positiu fins 2010 i 2011 per començar a ser negatiu en el 2012 i 

2013. Ara bé, al 2014 el saldo migratori fou positiu gracies a les migracions internes 

(principalment migracions entre municipis de la província) ja que les migracions externes 

han estat negatives entre el 2012 i el 2015. Ha estat al 2016 que aquest s'han 

comptabilitzat més arribades des de l'estranger (principalment d'Àfrica i Amèrica) que 

sortides a l'estranger.  

Contràriament, el saldo natural, tot i ser positiu, ha anat decreixent de forma progressiva 

des del 2010, registrant cada vegada menys naixements. 

Comparativament, aquesta tendència es repeteix al Vallès Oriental, on trobem un saldo 

natural negatiu en els últims anys i un saldo migratori intern positiu. No obstant, a nivell 

comarcal,  des del 2012 el saldo migratori extern continua decreixent. 
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Edat segons lloc de naixement de la població 

Seguint el següent gràfic, la població nascuda a l'estranger empadronada a les 

Franqueses és majoritàriament jove, de 15 a 44 anys, reduint-se la seva representació 

en les edats més grans.         

Per altra banda, podem apreciar com les Franqueses va estar un municipi de recepció 

de la immigració provinent d'altres indrets d'Espanya durant l’anomenada “primera 

onada d’immigració”: la població d'origen de la resta de l'estat és especialment important 

en la població major de 60 anys. 

Pel que respecta als naixements a les Franqueses del Vallès, ha hagut un descens com 

ja s’apuntava en anteriors pàgines. El percentatge de naixements que tenen una mare 

estrangera a 2016 fou del 16,67%. 
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Font:INE 

Països d’origen de la població estrangera 

les Franqueses del Vallès té 2.659 habitants nascuts a l’estranger a 1/1/2017. El 70% 

dels quals (1.857 persones) tenen nacionalitat estrangera. La població amb nacionalitat 

estrangera representa el 9,48% del conjunt de la població mentre que la població 

d’origen estranger assoleix el 13,6%, un percentatge per sota del 17,61% al total de 

Catalunya i per sobre del total al Vallès Oriental, 12,4%.  

Les dades mostren els 10 països que tenen més representació a les Franqueses del 

Vallès: la població nascuda al Marroc és el col·lectiu majoritari, registrant-se un total de 

656 persones al 2017 (el 3% del total de la població empadronada a les Franqueses). 

Els veïns i veïnes nascudes a Senegal sumen un total de 310 persones (el 1,5% del 

total de la població). La resta de països no superen el 1% de representació al municipi. 
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En general, la població nascuda al Marroc és una població majoritària al total del Vallès 

Oriental i de Catalunya. No obstant, la població senegalesa té una major 

representativitat a les Franqueses en comparació amb els altres nivells territorials.  

Cal recordar que la majoria de la població empadronada a les Franqueses ha nascut a 

Catalunya: 13.246 persones per tant el 68%, seguit de la població que ha nascut a la 

resta d'Espanya, 3.679 persones per tant el 19% (dades a 2017).  
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Distribució residencial de la població nascuda a l’estranger 

 

En el cas de la població que ha 

nascut a l’estranger, hi ha més 

representació al nucli de 

Bellavista. Les seccions amb més 

població d’origen estranger són la 

2 i 3 del districte 1 (corresponen a 

Bellavista), mentre que la secció 7 

(que correspon a un sessió de 

Corró d’Avall) i la secció 8 (1a del 

districte 2) registra menys 

residents amb un origen estranger 

(Llerona, Marata i Corró d'Amunt).  

Cal apuntar que, tenint en compte 

que el barri de Bellavista es 

composa de tres seccions (2,3 i 5), 

les dues primeres presenten una 

proporció major de persones d'orígens estrangers (28% i 31% del total de població de 

les mateixes seccions) mentre que la secció 5, només el 10% de la població censada 

és d'origen estranger.  

Com veiem en les dades anteriors, el percentatge de població nascuda a l’estranger a 

les Franqueses va disminuir entre el 2011 i el 2014 i ha tornat a augmentar lleugerament 

al 2015 i el 2017. Això pronostica una reactivació dels fluxos migratoris després dels 

anys de crisi econòmica, que van aturar en sec els fluxos migratoris des de l’exterior.  

Probablement aquest fet apunta a la necessitat de reforçar de nou els dispositius 

d’acollida per afavorir la integració de la població estrangera.  

Població d’origen estranger segons secció i any a les Franqueses del Vallès 

 

 

 

 

Any Secció 1 Secció 2 Secció 3 Secció 4 Secció 5 Secció 6 Secció 7 Secció 8 Total

2017 155 (6,7%) 656 (27,7%) 1015 (31,4%) 186 (6,5%) 296 (10,3%) 135 (7,0%) 94 (5,2%) 122 (5,5%) 2659

2016 149 (6,5%) 654 (27,5%) 985 (31,0%) 193 (6,7%) 284 (9,8%) 132 (7,1%) 94 (5,4%) 123 (5,6%) 2614

2015 148 (6,4%) 668 (27,7%) 963 (30,6%) 206 (7,1%) 294 (1,1%) 134 (7,2%) 101 (5,9%) 113 (5,2%) 2627

2014 292 (6,6%) 664 (28,1%) 959 (30,7%) 322 (7,2%) 258 (9,0%) -            -            108 (5,7%) 2603

2013 280 (6,4%) 683 (28,9%) 990 (31,3%) 309 (7,0%) 278 (9,6%) -            -            102 (5,4%) 2642

2012 314 (7,3%) 720 (29,8%) 969 (31,4%) 299 (6,7%) 280 (9,7%) -            -            97 (5,2%) 2679

2011 304 (7,1%) 702 (28,9%) 932 (31,4%) 266 (6,1%) 267 (9,4%) -            -            108 (5,9%) 2579

Font: INE

Observacions: Els percentatges responen a la proporció de població d'origen estranger respecte del total de població de cada districte



28 
 

Situació socieconòmica 

La taxa d’atur registrat a les Franqueses del Vallès al més de gener del 2018 fou del 

12,3%, lleugerament més elevada que a la província de Barcelona: 11,4%.  

Les dones del municipi, en general, sofreixen més l’atur que les dones en el conjunt de 

la província de Barcelona.  

Les dones de 55 a 64 anys de les Franqueses sofreixen especialment l’atur; gairebé un 

30% d’aquesta cohort està en aquesta situació. Tanmateix, entre un 12% i 10% de la 

població jove (16 a 24 anys) de les Franqueses es troba a l’atur (en aquest cas es dona 

una certa masculinització) 

Malgrat que en termes generals l’atur ha anat decreixent progressivament en els últims 

anys, continua essent superior a la taxa del conjunt de la província de Barcelona. 

 

 

Contractació als grans sectors productius 

Els principals grans sectors productius de les Franqueses són el de Serveis i Indústria. 

No només per raó de valor interior brut assolit sinó per raó també de generació de treball: 

Indicador Any 2014 Any 2015 Any 2016 Any 2017

Les Franqueses del 

Vallès (últim any 

disponible)

Conjunt Província BCN 

(últim any disponible)

1. Taxa d'ocupació de la població activa estimada (població 

ocupada/població activa)
90.6% 92.2% 94.5% 95.3% 95.3% 86.2%

2. Taxa d'activitat (població activa/població 16 a 64 anys) 78.3% 78.4% 77.6% 76.4% 76.4% 72.3%

3. Taxa d'Atur registrat 18.71% 16.44% 14.40% 12.28% 12.32%* 11,39%

4. Ingressos de la població (segons Impost sobre la renda 

de les persones físiques (IRPF), Base imposable)
19.158 20.647 SD SD 20647 21618

5. Taxa beneficiaris de prestacions per desocupació 4.44% 3.65% 3.52% 2.98% 2.98% 3.01%

6. Taxa beneficiaris de prestacions no contributives 0.30% 0.28% 0.27% SD 0.27% 0.42%

Font: Programa Hermes (Diputació de Barcelona)

Observacions: l'última dada utilitzada per l'atur registrat correspon a Gener del 2018. 
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a l’abril del 2018 el sector Serveis representa el 46% de l’ocupació registrada a la 

Seguretat Social (82% a la província de Barcelona). I el d’Indústria altre 46% (13% a la 

província de Barcelona). De forma més residual trobem un 7% i un 0.2% de població 

que es registra amb una contractació al sector de la construcció i a l’agricultura, 

respectivament. 

Es presenten algunes diferències en les dinàmiques de contractació vers la població 

que té un origen estranger. Entre la població general les noves contractacions es 

reparteixen a parts quasi iguals entre el sector serveis i d’indústria, mentre que entre la 

població d’origen estranger hi ha major proporció de contractació en serveis i una 

contractació relativament menor en el sector industrial. 

 

 

 

Font: Programa Hermes de Diputació de Barcelona 
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3.1. Convivència a les comunitat de veïns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribució dels habitatges, les característiques dels edificis plurifamiliars, l’ordenació 

dels mateixos en la trama urbana i la planificació o manca de planificació urbanística i 

immobiliària poden afavorir o afegir reptes a la convivència.  

La comunitat de veïns vindria a ser un marc d'interrelacions a petita escala dins d’un 

municipi. D’aquí la seva importància com a unitats nuclears de convivència amb efectes 

importants a nivell de barri i ciutat.  

Els experts que estudien aquest espai entenen la segregació i/o concentració de 

comunitats o grups poblacionals com un eix a analitzar: aquestes dinàmiques poden 

donar-se fruit dels anomenats “districtes de confort” on determinats grups de població 

acudeixen possiblement per trobar altres persones amb les mateixes dinàmiques o estils 

de vida; però també, poden generar-se dinàmiques d’expulsió (sovint vinculat al preu 
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d’accés a certs habitatges) generant una segregació i/o concentració residencial no 

desitjada.  

Més enllà d’aquestes condicions de base –que també poden ser objecte de polítiques 

públiques–, la convivència en l’espai de les llars i les comunitats de veïns es centra en 

les relacions que es creen entre veïns i veïnes més propers: relacions necessàries per 

al manteniment de l’edifici, la regulació d’usos i normes de convivència dins d’ells, 

l’organització per a la pressa de decisions, la inversió col·lectiva en millores de l’edifici i 

els seus elements comuns, i el suport mutu i solidari entre veïns. Aquestes relacions 

poden ser de major o menor confiança i col·laboració. 

Les polítiques de promoció de la convivència a nivell de municipi en relació a 

l’afavoriment i promoció d’unes relacions més respectuoses, cíviques, cooperatives i 

comunitàries es poden aterrar i treballar des dels nuclis més reduïts de convivència: les 

comunitats de veïns.  

 

L’àmbit de la llar i de la comunitat de veïns són àmbits privats per excel·lència i per això 

queda fora del radi d’intervenció directa de la majoria de polítiques publiques, excepte 

quan hi ha situacions de vulneració dels drets humans bàsics, conflictes greus o 

afectacions a l’esfera pública i la seguretat ciutadana. En aquests casos, l’òrgan de 

l’administració que hi acostuma a actuar són els serveis socials i policia local.  

Tot i així, des de la banda de la promoció de la convivència sí que hi ha marge d’actuació 

voluntària per part dels ajuntaments, que generalment s’acostuma a donar a través de 

serveis de mediació i suport a comunitats de veïns. Es tracta de serveis que les 

comunitats de veïns, com a espais de gestió privada, poden o no acceptar i utilitzar.   

En aquest capítol s’analitza l’estat de la convivència a les comunitats e veïns, atenent 

tant a factors estructurals dels edificis i habitatges que afecten a la convivència (tipologia 

dels edificis, per exemple) com a factors més individuals lligats a comportaments 

humans i formes de relacionar-se (civisme principalment).  

 

Sobre la tipologia dels edificis 

Molts dels punts febles detectats per l’equip tècnic en la convivència a les comunitats de 

veïns tenen a veure amb la tipologia de les llars i edificis.  
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A data de 2011 (cens de població i habitatge), el Districte 1, que engloba tant a Corró 

d’Avall com a Bellavista, compta amb un total de 5.105 llars. El 45% d’aquestes llars 

estan ubicades en edificis construïts entre el 1991-2001 i un 20% entre el 1970-1980. 

Més enllà de l’any de la construcció que podria arribar intervenir en la qualitat i 

característiques de les edificacions, és rellevant destacar el número de plantes dels 

edificis per conèixer si es tracta d’una finca familiar o d’una comunitat. En aquest, sentit 

el 59,5% del edificis tenen 3 plantes, 11,5% tenen 5 plantes; 10,4% tenen 4 plantes; 

8,2% tenen 2 plantes, 8,0% tenen 6 plantes i només un 2,25% són cases unifamiliars 

amb una única planta.  

La tipologia d’habitatge que predomina al Districte 1 (Corró d’Avall i Bellavista) és 

gairebé oposada a la tipologia d’habitatge existent als altres nuclis poblacionals -Llerona, 

Corró d’Amunt i Marata- on tot i haver edificis de més de dues plantes, la majoria 

d’habitatges són finques familiars o comunitats de dos plantes.   

En aquesta línia, gràcies a l’estudi realitzat pel Servei de suport, assessorament i 

mediació a les comunitats de veïns i en temes de veïnatge, es pot apreciar que el barri 

de Bellavista està constituït majoritàriament per edificis classificats com a comunitats: el 

79% tenen aquesta tipologia d'edificació vers a un 21% d'edificacions que responen a 

una tipologia diferent: finques familiars. La zona amb menor nombre de finques familiars 

és el Sector Sud-Est (5%), seguit del Sector Vell (15%) i del Sector Nord (20%). Per altra 

banda, el Sector Elevat 

presenta un 30% del seu parc 

d'habitatge com a finca 

familiar.  

El fet que es visqui en 

comunitat no només té relació 

amb la convivència dins de la 

comunitat de veïns sinó també 

en l’ús de l’espai públic al 

correspondre’s, generalment, 

amb una major manca d’espai 

al propi habitatge que obliga a 

l’ús d’altres espais.   

A la taula podem veure que el 

barri de Bellavista ha estat 

desagregat per sectors per tal 

de copsar millor les 

diferencies de cada zona, 

molt vinculades als anys de 

construcció predominants 

dels edificis.  Encara més, la 

següent imatge presenta les 

primeres diferències en 

relació a la característica dels 

edificis: 
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Tal com es pot veure en el gràfic a l’esquerra, els edificis amb més densitat d’habitatges 

dins seu es concentra al sector Vell de Bellavista, amb alguns carrers molt rellevants, 

com el carrer Aragó. En aquest sector es concentren les edificacions més verticals. Per 

contra, les zones del sud-est i elevat tenen en major mesura edificis plurifamiliars més 

baixos en altura i en canvi més amples a nivell de parcel·la.  

Els edificis més antics (dels anys 70, 60 i anteriors) i per tant, amb possibles necessitats 

de major manteniment i poc aïllament del soroll, es concentren també en major mesura 

al sector vell. En canvi, els edificis més nous al sector sud-est i elevat. 

 

Segregació o concentració residencial 

La segregació residencial es manifesta en la proximitat espacial de families que tenen 

característiques molt semblats o s’adscriuen a un grup social determinat. La 

concentració residencial no sempre està vinculada a raons culturals (“districte de 

confort”) sinó que també podria respondre als efectes dels preus d’habitatge de mercat 

i per tant, a una exclusió residencial de població amb una disponibilitat de recursos 

econòmics més limitada.  

La segregació o concentració residencial no és en sí un problema de convivència però 

pot constituir un factor de risc si les relacions entre la població no es contraresten amb 

la promoció d’altres espais de relació.  

Més enllà de la concentració generada per l’edificació, les dinàmiques del mercat de 

l’habitatge poden ser un factor responsable de minvar la mixtura de la població que 

resideix en una zona. En aquesta línia s’ha apuntat que el mercat de lloguer és 

lleugerament més assequible al districte de Bellavista, donant com a  resultat una major 

concentració de població amb menys recursos, que de vegades conflueix amb població 

d’origen estranger.   
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Nucli de Bellavista. Font: pàgina web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

 

Concretament, a les entrevistes polítiques s’ha valorat que la major concentració de 

població nascuda a l’exterior a Bellavista pot haver estat causa de dos fenòmens: per 

una banda, la concentració de població estrangera pot ser en si mateix un factor que 

influeix en les eleccions que fan les persones – estrangeres i no estrangeres- a l’hora 

d’escollir veure en una zona o un altre de les Franqueses. En segon lloc, els preus del 

lloguer a Bellavista, zona vella especialment, són més assequibles i sovint representen 

la única alternativa possible per a la gent amb menys ingressos, com són en molts casos 

les persones d’origen estranger.  

Més enllà d’aquests condicionants, s’afegeix el fet que la població nascuda a Espanya 

pot haver anat deixant el barri de Bellavista per mudar-se a altres nuclis o zones amb 

una oferta d’habitatge de major qualitat, a mesura que han acumulat recursos econòmics 

per poder fer aquest canvi residencial.  

En conclusió, diverses dinàmiques poden haver intervingut i confluït fent que es 

confeccioni un barri amb unes característiques semblants –socioeconòmicament 

parlant- i  en certa mesura estigmatitzat per l’origen i condició econòmica de la seva 

població 
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A banda dels elements i problemàtiques estructurals detectades, s’han pogut recollir un 

elenc de problemàtiques vinculades al comportament pròpiament de les veïnes i els 

veïns.  

Alguns d’aquests punts febles es vinculen a un civisme més passiu on es trenquen 

compromisos bàsics com és el respecte i d’altres punts febles estan més associats a 

una carència de civisme actiu en el que es sol·licita a l’individu una major implicació en 

l’esdevenir de la comunitat, un grau més exigent a favor de la comunitat.  

A continuació es van descrivint les problemàtiques detectades: 
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Molèsties per sorolls i olors 

Enllaçant amb els dos factors estructurals mencionats, d’acord amb els resultats de 

l’enquesta ciutadana i del recull de dades conduit pel Servei de Mediació per a la 

diagnosi de comunitats de veïns a Bellavista, en aquells nuclis on hi havia un major 

nombre de cases unifamiliars es declaren menys molèsties entre veïns i veïnes mentre 

que als nuclis poblacionals on la construcció dels habitatges són principalment edificis 

plurifamiliars es detecten un major nombre de problemàtiques.  

Així, una primera problemàtica a nivell veïnal són les molèsties per olors, sorolls, 

lladrucs i música ocasionats en una diversitat de franges horàries que no s’adeqüen a 

la rutina, sovint heterogènia, dels i de les veïnes.  

Seguint els resultats de l’enquesta ciutadana, i com es mostra en el següent gràfic, un 

61% de les persones enquestades al conjunt de les Franqueses ha afirmat tenir una o 

vàries de les següents molèsties: 

La principal molèstia es degut a molèsties per sorolls, olors o animals. Aquesta és una 

situació que afecta al 26.6% de les persones enquestades.  

En segon lloc, un 18,7% de les persones enquestades, afirma que dins de la seva 

comunitat hi ha situacions d’impagament o morositat. Amb el mateix percentatge de 

persones, es recull com a problemàtica la rotació o canvi d’inquilins molt freqüent.  

 

Seguidament, un 11,7 % afirma que hi ha persones conflictives que provoquen baralles 

o mal ambient a la comunitat o al veïnat.  Un 11,2% de les persones enquestades tenen 

queixes per bar o comerços propers que provoquen molèsties o problemes de 

convivència així com un altre 12,2% denuncien que hi ha ocupació d’algun habitatge 

sense consentiment del propietari. Finalment, i també molt important com a feblesa de 

la convivència, un 7,5% de les persones enquestades afirmen que hi ha persones 

vulnerables en situació d’aïllament o solitud en la seva comunitat de veïns o veïnat 

proper (en el cas de zones d'habitatges uniamiliars)  
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Com indicàvem, la majoria de les problemàtiques ressenyades tenen un major impacte 

en els nuclis on predominen edificacions que acullen diverses families i hi ha una major 

concentració de població al territori. De fet, a les entrevites amb l’equip tècnic es 

destacava que tant a Corró d’Avall com a Bellavista és “on més problemes hi ha” ja que 

és on “es concerta la majoria de població”.  

 

Ocupació irregular d’habitatges 

Com les anteriors gràfiques mostren, l’ocupació d’habitatge de forma irregular, és 

presenta com altra problemàtica a les comunitats de veïns. A les entrevistes tècniques i 

a la sessió amb associacions s’ha apuntat que en algunes ocasions les molesties veïnals 

ocorren en comunitats de veïns on hi ha alguns habitatges que han estat ocupats. Tot i 

que l’ocupació de l’habitatge no sempre genera problemàtiques.  

Les premisses que delimiten l’ocupació il·legal de l’habitatge, de vegades vinculada com 

a forma de desobediència civil, són: l’existència d’un habitatge buit i fora d’ús; que 

l’habitatge sigui de propietat d’altri –per tant amb dret de reclamar davant de les 

autoritats– i que aquesta persona no estigui conforme amb l’ocupació aliena del seu 

habitatge; i finalment, com a tercer element, la persona que ocupa ho fa amb la finalitat 

de fer ús de l’espai (generalment per viure-hi) (Presencio, 2004).  

L’ocupació d’immobles de forma il·legal està associada de vegades a posteriors 

situacions d’impagament o desatenció de la comunitat. En algunes ocasions, l’ocupació 

està vinculada a una activitat delictiva que comporta l’ús inadequat de l’espai comunitari 

(compra-venda de drogues) o actes incívics (baralles, agressions...).  En algunes 

entrevistes es va afirmar que:  

“Les problemàtiques estrella [a les comunitats de veïns]  són: animals domèstics 

(gossos) i pisos ocupats. [....] En alguns casos algunes persones que ocupen no 
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s’impliquen en absolut en les relacions de veïnatge, no tenen la més mínima cura a nivell 

de neteja de l’immoble o de l’edifici [...]”  

En diverses entrevistes tècniques s’ha declarat que les raons de l’ocupació responen, 

generalment, a motius de necessitat social. No obstant, les associacions apunten a que 

no sempre hi ha una necessitat social vinculada a l’ocupació i que l’habitatge ocupat 

genera inseguretat al bloc.  

Les dades facilitades per l'àrea de Seguretat Ciutadana comptabilitzen 17 casos 

d'ocupacions il·legals d'habitatge al 2017 i 4 casos nous al primer trimestre del 2018 en 

el conjunt de les Franqueses. Es tracta de casos reportats a la policia local, si bé poden 

haver més casos no arribats a aquestes instàncies. 

 

 

Font: Àrea de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

 

Es presenta la següent gràfica amb la finalitat de concretar l’afectació de molèsties a les 

comunitats de veïns segons la percepció de la ciutadania als dos nuclis de població més 

poblats.  

El nucli de Bellavista (zona vella) recull un major nombre d’afectacions per molèsties per 

raó d’ocupació d’algun habitatge sense consentiment del propietari (25% de les 

persones enquestades afirmen saber o creure que es dona aquesta situació dins de la 

seva comunitat), molèsties per olors, sorolls i animals (35%), rotació freqüent d’inquilins 

(23%) i persones conflictives (22%).  

En canvi, la zona nova de Bellavista recull més situacions d’impagament i morositat; el 

42% de persones enquestades afirma que existeix aquesta realitat a la seva comunitat. 

Oposadament ,a la zona nova de Bellavista, no s’afirma el canvi de veïns constant 

(només el13% afirma aquesta situació).  

Les molèsties generades per bars o comerços es recullen especialment a Corró d’Avall 

(14% han reconegut aquesta molèstia). 
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Escassa organització i manteniment en algunes comunitats de veïns i 

veïnes 

A la Llei 5/2006, de 10 de maig del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, s’abasta 

el règim jurídic de la propietat horitzontal (Títol V, Capítol III). Aquest regula els deures 

de les comunitats de veïns i les normes bàsiques de la seva organització. Algunes 

comunitats de veïns tenen, malgrat tot, dificultats per assolir i mantenir una organització 

adequada de la comunitat i això acaba afectant negativament a la seva sostenibilitat 

física, econòmica i convivencial.  
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Així, en el cas de les Franqueses del Vallès, l’existència de comunitats de veïns sense 

constituir és un repte a atendre ja que es demostra que en les comunitat constituïdes i 

ben organitzades es generen millors relacions entre veïns i veïnes. Però com veurem a 

les dades extretes pel Servei de suport, assessorament i mediació a les comunitats de 

veïns i en temes de veïnatge, existeixen altres factors –com ara la tipologia d’edifici– 

que estarien també vinculats a una major detecció de molèsties.  

A més, cal destacar l’organització de la comunitat com un factor influent en el 

manteniment i en la promoció de la convivència. Analitzant els resultats de l’enquesta 

ciutadana, s’ha observat que el fet que la comunitat tingui un bon funcionament - reunió 

anual, existència de president/a, etc. - és un indicador que ajuda a valorar més 

positivament la convivència i la satisfacció de viure en el nucli o barri. 

 

L’enquesta ciutadana recull un percentatge de persones que afirmem que la seva 

comunitat de veïns no està ben organitzada o no té un bon manteniment: un 15,5% de 

la mostra diu no viure en una comunitat ben organitzada mentre que un 5% i un 8% diu 

no viure i o només en part en una comunitat on es faci bon manteniment dels espais 

comuns.  

Malgrat així, de forma majoritària, les comunitats de veïns estan ben organitzades i es 

fa bon manteniment i neteja dels espais comuns: el 75,5% i el 86,5% de les persones 

enquestades  afirmen que és totalment o bastant cert que la seva comunitat està ben 

organitzada i es fa un bon manteniment i neteja dels espais comuns. 

 

 

 

Les dades assolides a l’estudi realitzat pel Servei de suport, assessorament i mediació 

a les comunitats de veïns i en temes de veïnatge es pot apreciar que la majoria 

46,5
54,2

29,0

32,3
5,8

8,4
7,1

1,38,4
3,93,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

La teva comunitat de veïns està ben
organitzada (ex. teniu president, feu

reunions amb periodicitat, porteu un bon
estat de comptes, etc.)

En la teva comunitat de veïns es fa un
bon manteniment i neteja dels espais

comuns: entrada, passadissos, bústies,
llums comuns, ascensor, terrats,

trasters, façana, parkings...

Indicadors d'organització i manteniment a la Comunitat de veïns

NS/NC

Totalment
fals

Bastant Fals

En part cert,
en part fals

Bastant Cert

Totalment
cert

Font: Enquesta ciutadana (Juny 2018)



41 
 

d’observacions negatives estan concentrades al nucli vell del barri de Bellavista. A més, 

altra conclusió a extreure és la concentració de problemàtiques en unes mateixes 

finques, semblant que els esdeveniments s’encadenen.  

La següent pàgina mostra amb més detall una sèrie de problemes en la convivència de 

caràcter més passiu al nucli de Bellavista detectats pel Servei de suport, assessorament 

i mediació a les comunitats de veïns i en temes de veïnatge.  

  

Font: D-CAS amb dades del Servei de Suport, d’Assessorament i Mediació de l’Ajuntament de les 

Franqueses del Vallès 

 

Font: D-CAS amb dades del Servei de Suport, d’Assessorament i Mediació de l’Ajuntament de les 

Franqueses del Vallès 
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Sectors

Manca  neteja 

i/o 

manteniment

Actes incívics

Ús inadequat 

d'espais 

comuns

Sorolls

Dificultat 

relacions 

veïnals

Males olors

Sobreocupaci

ó o excessiva 

mobilitat

Altres

Sector Vell

40 28 25 25 17 14 4 1

Sector Nord

9 5 4 3 6 3 1 4

Sector Sud-Est

2 2 1 5 3 2 0 0

Sector Elevat

8 1 1 4 7 2 3 4

Font: Diagnosi de l'Estat de les Comunitats de veïns de Bellavista. Servei de Suport, Assessorament i Mediació

Ara, a través de la tècnica d’enquesta, en el conjunt del barri de Bellavista es recollí que 

la manca de neteja i/o 

manteniment és la principal 

molèstia -tot i que es van 

recollir un total de 59 casos 

que representa només el 14% 

de les persones enquestades.   

De forma desagregada, la 

majoria de les molèsties 

registrades es concentren en 

el Sector Vell del nucli de 

Bellavista.  

Principalment s’han generat 

queixes per la manca de 

neteja i/o manteniment, seguit 

de molèsties per actes 

incívics, ús inadequat d’espais comuns i sorolls. A la resta de sectors es recullen de 

forma molt més puntual aquestes molèsties.  

 

 

 

 

 

 

Com veurem al Sector vell de Bellavista es dona un elevat percentatge de persones que 

desconeix els seus drets i deures (41%), dificultat per arribar a acords (11%) i predomini 

d’edificis de tipologia de blocs de pisos (85%).  

El Sector Nord i el Sector Sud-est destaquen en habitatges que declaren tenir una 

comunitat de veïns activa al seu edifici.  

Oposadament, menys de la meitat dels edificis al Sector Vell i l'Elevat no tenen aquest 

tipus de comunitat. Una raó per explicar el percentatge al Sector Elevat respon al fet que 

el 30% d’edificis són finques familiars.  Malgrat això, el Sector Nord és el sector amb 

menys edificis amb comunitats constituïdes, tenint un elevat nombre d’edificis de 

tipologia de comunitat. 
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Manca o pèrdua de relació interveïnal 

El greu desajust entre preus –de lloguer i venda– dels habitatges i el nivell de renda 

d’almenys un terç de la població –segons l’enquesta de condicions de vida– ha creat 

una situació endèmica de dificultats d’accés i manteniment de l’habitatge principals.  

Aquesta dificultat es tradueix amb la provisionalitat dels habitatges i per tant la 

rotació freqüent de residents dins de la comunitat de veïns. Aquesta provisionalitat 

comporta en molts casos una menor implicació en les dinàmiques de les comunitats 

de veïns i en possibles projectes d’inversió i millora de l’edifici. També comporta un 

menor establiment i consolidació de xarxes de relació social entre els veïns de la 

comunitat. 

Aquestes dinàmiques que sovint afecten a un nivell macro, també s’han recollit a les 

Franqueses del Vallès (principalment als nuclis més poblats, Corró d’Avall i Bellavista). 

A la sessió amb les associacions i amb els representats polítics, s’aprecia que cada 

vegada hi ha menys relacions entre ens veïns i veïnes de l’escala. Tot i que, aquestes 

apreciacions responen als casos concrets de cada comunitat. Tanmateix es va apuntar 

que aquells inquilins/nes que entren nous i noves a viure al bloc de pisos i que estan de 

lloguer queden sovint apartades de les dinàmiques de la comunitat.  

Seguint els resultats de l’anàlisi de l’enquesta ciutadana –mirar següent pàgina-, un 

62,6% ha afirmat que és cert que coneix a la majoria dels veïns i les veïnes de la 

comunitat i que acostuma a parlar amb ells. Aquest indicador recull un 17,5% de 

persones que afirmen que no coneixen a la majoria dels seus veïns i veïnes. Un 67,7% 

afirma que és totalment o bastant cert que tenen suficient confiança amb els veïns/nes 

per demanar algun favor o ajuda. Un 71% afirma que és cert que a la seva comunitat de 

veïns son capaços d’arribar a acords sense arribar a enfadar-se. Per últim, el factor que 

pitjor resultats ha aconseguit ha estat l’assistència a les reunions de veïns: el 41% de 

les persones enquestades no assisteix a aquestes reunions 

Sectors Comunitat Activa
Edifici amb comunitat 

constituida 

Desconeixement de 

drets i deures

Dificultats per arribar 

a acords

Sector Vell 45% 50% 41% 11%

Sector Nord 58% 36% 3% 3%

Sector Sud-Est 56% 72% 20% 5%

Sector Elevat 43% 59% 14% 5%

Font:  Diagnosi de l'Estat de les Comunitats de veïns de Bellavista. Servei de Suport, Assessorament i Mediació

Observacions: Es mostren el percentatge de respostes afirmatives a cada categoria per sector
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Com es pot apreciar, la manca d’assistència a les reunions de veïns és una realitat que 

esdevé en major mesura que la resta. Aquest factor té una relació de significació amb 

el fet que el veí o la veïna estigui vivint de lloguer a l’habitatge. En termes generals, i 

seguint les dades assolides a l’enquesta ciutadana, a les Franqueses el 31% de les llars 

estan vivint de lloguer i el 69% de propietat.  

A continuació es presenta una anàlisi concret d’aquesta realitat que es constituiria, no 

com a problemàtica per se, sinó més aviat com un factor explicatiu de la pèrdua de les 

relacions veïnals 

Com mostra la gràfica radial, els veïns que viuen de propietat solen afirmar que la seva 

comunitat de veïns està ben organitzada i que té un bon manteniment. Tanmateix, solen 

assistir a les reunions de veïns de la seva comunitat –element que incrementa la 

coneixença amb ells. Per últim, solen fer sovint o de tant en tant coses en altres nuclis 

de les Franqueses.  

Per altra banda, les persones que viuen de lloguer valoren lleugerament més 

negativament que a la seva comunitat es faci un bon manteniment i neteja dels espais 

comuns; i que la comunitat estigui ben organitzada. Tanmateix, generalment, les 

persones que viuen de lloguer no assisteixen a les reunions de veïns i no solen anar 

sovint o de tant en tant a altres nuclis. Probablement el grau d’arrelament al territori està 

correlacionat amb el tipus d’accés a l’habitatge (lloguer o compra). 
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Indicadors d'organització i manteniment a la Comunitat de veïns

NS/NC

Totalment
fals
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Fals

En part cert,
en part fals

Bastant
Cert

Totalment
cert

Font: Enquesta ciutadana (Juny 2018)
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Si ens fixem en les característiques d’aquest lloguer podem veure que existeixen 

diferències importants entre la tipologia de persones que viuen de lloguer al nucli de 

Bellavista i les persones que viuen de lloguer al nucli de Corró d’Avall. Les veïnes i veïns 

de Bellavista que estan en situació de lloguer solen ser d’origen estranger, tenir una edat 

més jove (de 16 a 29 anys) i trobar-se en una situació d’atur o no treballar per opció 

pròpia. 

Per contra, els veïns i les veïnes de Corró d’Avall que lloguen habitatge solen ser 

d’origen espanyol i trobar-se en una situació laboral activa. Les persones de Corró 

d’Avall que es troben en una situació de lloguer no solen tenir entre 16 a 29 anys, només 

el 13% dels veïns i veïnes enquestades estava en aquesta situació vers al 38% assolit 

a Bellavista.  
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Font: Enquesta ciutadana (Juny 2018)
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L’estat de la convivència en el seu sentit més proactiu on es preveu una major 

interrelació entre veïns i veïnes i la creació de vincles forts entre la comunitat, també ha 

estat analitzada a l’estudi dut a terme pel Servei de suport, assessorament i mediació a 

les comunitats de veïns i en temes de veïnatge de l’Ajuntament de les Franqueses. 

Recordem que aquest estudi només analitza la realitat de Bellavista. Es destinen les 

següents pàgines a presentar alguns dels resultats. L'anàlisi que s’ha dut a terme té com 

finalitat trobar els diferents factors que afecten en major mesura a la convivència i que 

generen més conflictes o problemàtiques a la comunitat de veïns.  

S’ha pogut observar, com s’ha anat mencionat al llarg de les pàgines anteriors, que el 

factor amb major relació amb molèsties veïnals és la tipologia d’edifici. No obstant, el fet 

que la comunitat no estigui constituïda afecta especialment a les queixes per manca de 

neteja i l’ús inadequat dels espais comuns. Per altra banda, que la junta no es reuneixi 

una vegada a l’any així com la manca d’una comunitat activa generen majors dificultats 

en les relacions veïnals. 

 

 

  

Factors

Manca  neteja 

i/o 

manteniment

Sorolls Actes incívics

Dificultat 

relacions 

veïnals

Ús inadequat 

d'espais 

comuns

Males olors Altres

Sobreocupaci

ó o excessiva 

mobilitat

La Junta no es 

reuneix 1 vegada a 

l'any 3 3 3 5 2 2 0 0

No hi ha comunitat 

activa 38 22 20 26 20 13 4 6

No existeix grup 

promotor 44 27 24 25 23 15 5 7

L'edifici és una 

Comunitat 53 36 34 33 29 21 9 8
Contractació 

d'Administrador/a de 

Finques 41 28 24 25 22 15 8 6

No està constituida la 

comunitat 27 11 11 12 13 7 4 3

Font: Diagnosi de l'Estat de les Comunitats de veïns de Bellavista. Servei de Suport, Assessorament i Mediació

Observacions: Els valors presentats són el resultat de creuar el número de declaracions de molesties amb cada un dels factors

Declaracions de molesties 
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Factors de les molèsties al nucli de Bellavista 

 

Font: Creuament dels resultats de la diagnosi realitzada pel Servei de suport, assessorament i mediació a les comunitats 
de veïns i en temes de veïnatge  

 

La combinació de les dades generals i descripció de l’edifici; l’observació directa i 

l’entrevista realitzada amb els veïns i veïnes de les comunitats –informació assolida a 

l’estudi dirigit pel Servei de suport, assessorament i mediació– va donar com a resultat 

una categorització de tres nivells de dificultat:  

A. sense dificultat 

B. dificultats de previsible solució 

C. múltiples dificultats, abordatge intensiu  

Cada nivell implica una actuació i atenció diferent per part del Servei.  

El Sector Vell és el sector amb major concurrència de múltiples dificultats que 

requereixen d’un abordatge intensiu: 24 casos. Es sumen 65 casos que presenten 

algunes dificultats però que tenen una solució previsible.  
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El Sector Elevat és el segon sector amb més necessitats d’atenció per part de 

l’administració amb 13 casos de dificultat C. Tanmateix, es sumen 44 casos que tenen 

una solució previsible.  El Sector Nord i Sector Sud-Est no recullen tants casos crítics: 1 

i 4 respectivament. 

La mitjana d’habitatges per edifici que tenen els casos on s’ha 

declarat el nivell C de dificultat és de gairebé 5 habitatges per 

edifici. A pesar que hi ha 11 edificis amb més de 10 

habitatges, arribant fins a 33 habitatges en un mateix edifici. 

Més reduïdament, la mitjana d’habitatge en els edificis 

qualificats de nivell B és de 3,5 i la dels edificis amb manca 

de dificultats és de 3. Podriem creure que el grau de dificultat 

augmenta a mesura que 

l’edifici agrupa més 

habitatges.  

  

Les finques amb major nivell 

de dificultat es concentren en 

el carrer Aragó, carrer 

Barcelona, carrer Girona i 

Ponent. 

En les comunitats mostrades 

al mapa (de nivell C) es 

registren valors molts baixos 

de casos on hi ha una 

comunitat activa, constituïda o 

que existent una contractació 

de finques. Oposadament, a 

mesura que les comunitats 

concorren amb aquests 

factors, s’assoleix un 

diagnòstic més positiu (nivell 

B i A). No obstant, el fet que 

hagi una comunitat 

constituïda o la contractació d’un administrador de finques no suposa un canvi 

significatiu entre passar del nivell B al nivell A.   

Es registren un elevat número de declaracions de molèsties en els casos on es declara 

el Nivell de dificultat C. A mesura que el nivell de dificultat millora, el número de molesties 

es redueix.  

NIVELLS DE DIFICULTAT 

A. Sense dificultat 

B. Dificultats de 
previsible solució 

C. Múltiples dificultats 
d’abordatge intensiu.  
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El mal estat de l’edifici, 

l’incivisme i el manteniment són 

dades assolides a través de 

tècniques d’observació. En 

aquests casos, sembla que 

l’estat de l’edifici no és un factor 

que marqui una diferència 

rellevant entre casos de nivell C 

i casos de nivell B.  Ara bé, 

s’observen més casos 

d’incivisme (mobiliari trencat, ús 

inadequat d’espais comuns, 

mobiliari trencat, apropiació 

indeguda de subministraments, 

mobiliari trencat) en el nivell de 

dificultat C, així com problemes 

de manteniment (manca de 

neteja i abandonament).   

 

El següent mapa presenta la 

correspondència entre la ubicació 

de les problemàtiques observades 

i la ubicació de les comunitats de 

veïns usuàries del Servei de 

suport, assessorament i mediació 

a les comunitats de veïns i en 

temes de veïnatge. La majoria de casos que estan essent tractats corresponen a zones 

diverses pel que fa  la concentració de problemàtiques. Hi hau na part important de 

zones ‘vermelles’ i amb moltes problemàtiques que no estarien derivant demandes al 

Servei. Possiblement en aquestes casos caldria una feina més proactiva, que requeriria 

ampliar els recursos del servei.  
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Manca d'empatia, tolerància i capacitat de diàleg 

L’escassa relació interveïnal pot ser una causa de la següent problemàtica detectada a 

la comunitat de veïns: manca d'empatia, tolerància i capacitat de diàleg.  

Les comunitats de veïns són un espai de convivència de molta proximitat i l’aparició de 

tensions i conflictes és habitual. En alguns casos les parts implicades no aconsegueixen 

gestionar el desacord d’una manera constructiva que porti a pactes de solució. A 

l’inrevés, la manca d’empatia esdevé una escalada de greuges que pot acabar en 

situacions d’agressivitat, assetjament i intimidació dins de les comunitats de veïns. 

D’altra banda, l'anonimat, la intolerància o els prejudicis entre veïns porten en alguns 

casos a recórrer directament a l’acusació i l’enfrontament o inclús a la policia i a 

l’administració per intervenir en situacions que podrien ser resoltes més eficaçment entre 

les parts si hi hagués una predisposició al diàleg.  

En aquest sentit, a  l’enquesta es va preguntar què caldria canviar per tenir una millor 

convivència a la comunitat de veïns. Un 57% va contestar que no hi havia cap problema 

o que no caldria canviar res. De les persones que va apuntar alguna necessitat de 

millora, sovint es recollí la demanda per  més respecte, empatia, tolerància i amabilitat. 

Algunes de les aportacions demanen un comportament més considerat vers la resta de 

veïns i veïnes. També, hi ha un elevat nombre de comentaris que mencionen l’escassa 

capacitat de diàleg per arribar a un acord. 

Concretament, es diu que els agradaria 

poder arribar a acords i solucionar les 

problemes. Alguns dels problemes 

que es posen exemple són: “els 

veïns imposen les seves normes”; “hi 

ha impagaments i no ens posem 

d’acord en com gestionar-ho”; “s’ha 

trencat la porta i no ens 

posem d’acord per com 

arreglar-la”.  
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Aïllament de persones vulnerables  

Un últim punt feble que es recull i que intervé en la convivència és l’aïllament de 

persones vulnerables. Aquesta problemàtica es detecta més concretament en els 

nuclis menys poblats de les Franqueses 

Algunes de les aportacions per part de les tècniques i els tècnics han apuntat a un 

possible repte per acompanyar en el procés d’envelliment a part de la població més gran 

del municipi. Als barris on els edificis estan més aïllats uns dels altres es detecten casos 

de solitud entre la gent més gran. Aquests casos es recullen principalment a les oficines 

de polítiques socials de Corró d’Avall que és el servei que atén a la població de Marata, 

Llerona i Corró d’Amunt.  

“Corró d’Amunt ens trobem més solitud, perquè les cases estan més aïllades i ho han 

de fer tot en cotxe. [...] Li manquen molts de serveis, no tenen forn de pa. Només té un 

poliesportiu”  

Mentre que la dada en el conjunt de les Franqueses, com veiem al gràfic anterior, 

apuntava a un 7.5% de persones que valoraven que es donava una situació d’aïllament 

en algun habitatge, pel cas dels tres nuclis s’assoleix un 9% de persones que apunten 

l’existència d’aquest repte.  

 

 

Tot i ser un percentatge menut (91% de les persones enquestades en aquests nuclis no 

consideren que hi hagi persones vulnerables aïllades) l’enquesta ciutadana té les seves 

limitacions per detectar aquesta realitat. La conseqüència d’aquest aïllament o solitud 

ve donada per la manca o escassa relació amb altres persones de la comunitat que 

sovint no coneixen aquesta realitat. Per això aquesta problemàtica és millor percebuda 

pels serveis de l’Ajuntament com Serveis Socials. 

Nucli de Marata, D-CAS 
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Amb la finalitat de ressaltar la importància de l’àmbit de veïnatge pel manteniment i 

promoció de la convivència es presenta el següent gràfic. Podem afirmar que la bona 

valoració en els diferents ítems de la convivència a la comunitat de veïns també implica 

una millor percepció general de la convivència al municipi. D’alguna manera, la 

percepció dins de la comunitat s’extrapola en certa mesura  a la resta d’espais de la 

ciutat.  

En canvi, allà on hi ha molèsties per sorolls, olors o animals i rotació molt freqüent 

d’inquilins en la comunitat de veïns, es recull alhora una elevada mostra de persones 

que pensen que la convivència a les Franqueses –i concretament, al seu nucli– no és 

bona.  

 

 

 

Mesures previstes per mantenir i promocionar la convivència a les 

comunitats de veïns 

Presentem a continuació els principals recursos i serveis existents a les Franqueses del 

Vallès per promoure o/i regular la convivència en les comunitats de veïns:  

 

Text Preliminar de l’Ordenança de Civisme i  Convivència Ciutadana de les 

Franqueses del Vallès 

 

La proposta d’ordenança de civisme de les Franqueses del Vallès regula conductes a 

les comunitat de veïns. 
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Font: Enquesta ciutadana (Juny 2018) 
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Respecte de la tinença d’animals de companyia es prohibeix “l’estada d’animals en patis, 

terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts quan, amb les serves deposicions o 

miccions, puguin afectar els pisos veïns o la via pública” (art.74.2) 

 

Servei de suport, assessorament i mediació a les comunitats de veïns i en temes 

de veïnatge 

 

Des del Servei es preveu resoldre a través de la mediació les següent problemàtiques: 

o Comunitats no constituïdes legalment 

o Impagaments 

o Manca de participació en les juntes de propietaris 

o Sorolls 

o Incivisme: neteja i manteniment 

o Manca d'entesa i desavinences entre els veïns 

o No assumpció de funcions per part del president 

o Negació a assumir càrrecs de responsabilitat 

o Manca de rotació de càrrecs 

o Altres qüestions relacionades amb la convivència i/o organització 

 

Tanmateix, a les entrevistes amb l’equip tècnic s’ha comentat que també s’ha facilitat 

una guia de benvinguda en algunes ocasions. No obstant, aquestes guies no han estat 

generalment entregades a la totalitat de comunitats sinó que més bé ha estat una 

intervenció puntual.  

 

Campanya de civisme del 2016 

La campanya de civisme del 2016 va prioritzar la convivència 

a les comunitats de veïns. Es va treballar amb l’eslògan “els 

Supercívics, descobreix el teu poder supercívic”.  

Es van generar diversos clips on és treballen les dinàmiques 

més adients per respectar el descans de la resta de veïns.  

Els missatges que difon la campanya es centren en sorolls i 

manteniment de la comunitat, reciclatge i cura dels animals 

domèstics, ja que es tracta de problemes recurrents dins 

de les comunitats.  
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3.2. Convivència a l’espai públic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espai públic es divideix en dos grans sub-apartats: espais públics a l’aire lliure i 

equipaments públics.  
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3.2.1 Convivència 
a l’espai públic a 
l’aire lliure  

Els espais públic a l’aire lliure 

tenen una especial 

importància per ser la part 

més visible de la convivència i 

qualitat urbana d’una ciutat.  

L’espai públic no es limita als 

espais pre-definits 

arquitectònicament o per 

generació intencionada de 

l’equip polític. Les persones creen també l’espai públic i de vegades ho fan en les zones 

on no hi havia una prèvia planificació: cantonades, zones verdes sense limitar,  espais 

semi-abandonats, etc.  És més, sovint són les persones les que modifiquen la finalitat 

de l’espai públic prèviament pensat. Per aquesta raó, quan parlem d’espai públic a l’aire 

lliure hem d’entendre el concepte com un àmbit no estàtic i força volàtil. Això implica que 

aquest estigui constantment sota revisió.   

Entendre l’espai públic a l’aire lliure en aquest sentit permet preveure un ampli marge 

d’acció sobre el mateix amb la finalitat d’aprofitar les oportunitats d’interrelacionar-se. 

Les apostes que es tendeixen a fer actualment en l’àmbit de les polítiques de 

convivència vers l’espai públic tenen molt a veure amb l’afavoriment i generació de 

participació en l’espai en detriment d’accions de limitació i control excessiu del mateix.  

Per tal de poder apropar-nos a un ús profitós de l’espai públic cal entendre quins són els 

reptes que actualment intervenen en la promoció de la convivència en places, parcs, 

carrers, passejos, zones verdes, etc.  

Certament, en diferents indrets europeus s’ha tendit a la limitació de l’ús de l’espai 

buscant una excessiva pacificació de l’espai (absent de conflicte i de relació). Davant 

d’aquesta tendència, diferents moviments han reivindicat la dinamització de l’espai 

públic (per exemple, publicspace.org; Elena Muñoz, 2016; María Arana a la Conferència 

Think Cities, 2014). 
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Les dues primeres problemàtiques que es mencionen a continuació tenen una major 

relació amb com està plantejat l’espai públic que no pas amb el comportament o 

actuacions efectuades per la població de les Franqueses.  

 

Incompatibilitat d’usos en l’espai públic i falta d’espais per treure als 

gossos, jugar amb skate, circular amb monopatí, etc.  

Inevitablement certes activitats poden dificultar realitzar-ne d’altres en un mateix espai. 

Així, l’ús de skates, patinets, patins, bicis i altres mitjans de rodes poden ser motiu de 

molèstia i inseguretat per als vianants. Actualment, la proliferació de vehicles de mobilitat 

personal com patinets elèctrics per la ciutat està provocant la demanda d’una major 

regulació d’aquests aparells. Igualment, l’ús de pilota a places i parcs interfereix sovint 

amb aquelles persones que fan servir el mateix espai per descansar o relaxar-se.   

Malauradament, molts ens locals tendeixen a respondre a la queixa que provoca aquest 

tipus de situacions amb prohibicions per tal d’evitar el conflicte amb determinades capes 

de la ciutadania. Ara bé, cal tenir present que, determinades activitats com el joc o la 

pràctica de l’esport a aquests espais generen en positiu tota una sèrie de beneficis per 

les persones que els practiquen i el conjunt de l’entorn social. Optar per vies més 

dialogades de gestió del conflicte, tot i que més complexes, poden permetre acords que 

afavoreixin el gaudi de l’espai a totes les parts implicades.  

 

Altre escenari que sovint està marcat per una diferenciació d’usos és aquell que pot 

sorgir entre les persones que volen treure i passejar el gos sense lligar i aquelles 

persones que volen passejar pel mateix espai i no es troben segures en la presència 

d’animals. 

 A les diferents entrevistes s’afirma que al gaudi de l’espai per part de gent més gran 

s’oposa, de vegades, el joc a la pilota pel jovent. També s’ha destacat que als diferents 

nuclis poblacionals es donen problemes amb l’ús de l’espai entre vianants i ciclistes o 

skaters. 
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“També hi ha problemes amb l’ús de la pilota a espais públics, les zones verdes, els 

gossos.. tot això va agafant terreny. Si es permet que es jugui en la plaça amb la pilota 

i no ho limitem la gent gran no vindrà a la plaça; les dones amb carros amb nens no 

aniran a la plaça....” 

Les molesties amb el joc de pilota o d’altres activitats que suposen més moviment 

suposa una molèstia en espais “no previstos” per aquest ús.  

Des de l’Ajuntament s’ha facilitat espais segurs i adequats per jugar o fer esport en 

horaris extraescolars amb el Projecte Patis Oberts.  

L’Escola Colors i l’Escola Joan Sanpera i Torras ofereixen així les seves instal·lacions 

exteriors durant el cap de setmana i festius. No obstant, a les entrevistes amb entitats i 

AMPA es manifesta que el fet que l’Escola Colors estigui tan allunyada del barri limita el 

seu ús i que els infants necessiten espais de proximitat i integrants en els barris per 

jugar.  

El teixit associatiu i també la ciutadania (seguint l’enquesta ciutadana) troben a faltar 

una vertadera adequació dels espais per poder respectar també l’activitat dels joves i 

adolescents. De la mateixa manera, es sol·licita en diverses ocasions més espais verds 

i zones per poder passejar als animals.  

La majoria de problemàtiques vinculades a l’espai públic s’han expressat als nuclis de 

Corró d’Avall i Bellavista. Cal recordar que el fet que hi hagi una major concentració de 

població al nucli de Bellavista i per tant, més número de persones en un espai privat 

(edificis i cases), que és de vegades insuficient, té molta relació en un increment de l’ús 

de l’espai públic. Així ho defensa Jane Jacobs (1961) i ho manté Jordi Puntí a la 

conferència anual d’arquitectura al maig del 2009: “l’espai públic sovint esdevé la 

prolongació de l’espai privat”.   

     

 

Planificació urbanística amb tendència a la pacificació de l’espai públic i 

poca diversificació  d’usos 

Aquesta actuació està molt vinculada al factor anteriorment exposat. La tendència que 

han adoptat les administracions ha estat les de pacificar l’espai per tal d’evitar els 

conflictes. Com comentàvem, cada cop més ha incrementat la prohibició de practicar 

segons quines activitats (fonamentalment jocs a pilota, pràctica d’skate i altres esports 

col·lectius) en determinats espais públics i incentivar l’estada més pausada a la plaça, 

al parc... Sovint s’acaba també amb l’extracció del mobiliari ‘disruptor’.  
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De forma puntual s’ha destacat que l’arquitectura urbana de determinades places o 

espais públics al municipi son, en certa mesura, els responsables de generar certes 

conductes.  

En aquest sentit, alguna aportació de l’equip tècnic ha valorat que l’espai públic ha de 

comptar amb un disseny pensat i meditat sobre la distribució i estructura dels espais 

mateixos per tal de no fer-los exclusius per uns col·lectius concrets.  

Per trencar aquesta tendència, l’Ajuntament de les Franqueses ha introduit la 

participació ciutadana en la definició del disseny d’un espai públic: remodelació de la 

plaça de l’Esbarjo a Bellavista. Els veïns i veïnes han pogut prioritzar  els usos que podrà 

tenir la plaça, reservant tant una zona de descans per persones d’edat avançada com 

una zona més dinàmica per població més jove i infantil. 

 

 

Defugiment de l’espai públic i dinàmiques de segregació  

Una de les febleses més consensuades en diverses fonts d’informació és la baixa 

interrelació entre població d’origen estranger i població nascuda a les Franqueses o 

resta d’Espanya.  

Aquesta realitat s’accentua als nuclis poblacionals de les Franqueses que no tenen un 

percentatge rellevant de població nascuda a altres indrets del món. De fet, amb excepció 

del nucli poblacional de Bellavista, s’afirma –tant a nivell tècnic, polític com a partir de 

les valoracions del teixit associatiu– que no és tenen gaire relacions.  

Al nucli de Bellavista, per la seva banda, s’estaria donant en molts casos un estat de 

coexistència. S’apunta que els prejudicis vers la població que va immigrar de l’exterior 

estarien agreujant la manca de relació. 

Els prejudicis generen actituds hostils o desconfiança vers una persona al ser 

categoritzada dins d’un col·lectiu negativament estereotipat. Els veïns i veïnes de les 
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Franqueses que són d’origen africà -Marroc, Senegal i Gàmbia, principalment- podrien 

ser els subjectes i els col·lectius més afectats seguint les discriminacions en base a trets 

racials. 

Algunes corrents teòriques han defensat que un elevat nombre de persones d’ètnies 

minoritàries pot comportar un augment del sentiment d’amenaça vers el grup cultural 

majoritari (Blalock, 1967) o la generació de prejudicis com a resposta al sentiment de 

competició i amenaça per l’espai (Blumer, 1958; Bobo 1999).  

 

De fet, alguns estudis demostren la co-variabilitat entre el percentatge de població 

d’origen divers i la generació de rebuig per part de la població majoritària (Stein i altres, 

2000).  

Per contra, altres investigacions han analitzat l’existència de prejudicis i naixement de 

partits xenòfobs en indrets on menys població immigrada es concentra.  

En tercer lloc, altres teories veuen l’augment de la diversitat cultural i d’orígens en un 

territori com una oportunitat per incrementar la interrelació i així desmitificar i reduir els 

prejudicis (Pettigrew & Tropp, 2006) –aquesta teoria rebutja doncs les hipòtesis que 

defensen que un alt percentatge de població immigrada impossibiliti la convivència a 

causa de la proliferació de prejudicis. És més, una amplia corrent teòrica defensa que el 

contacte continuat i personal entre grups diversos millora l’actitud entre grups minoritaris 

i el majoritari (Allport, 1958; Pettigrew, 1999).  

Certament, aquest contacte requereix d’alguns factors i condicions per tal que es generin 

vincles de confiança: igualtat en drets i condicions de vida entre les persones; metes, 

objectius o interessos compartits; cooperació per l’assoliment d’aquests objectius; i el 

recolzament de les autoritats i de les institucions. Algun estudis han demostrat que no 

cal de la confluència de tots els factors alhora.  
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En definitiva, estudis més recents han continuat demostrant la co-variança existent entre 

relació entre grups diversos i reducció de prejudicis (Wagner i altres, 2006). 

Seguint aquesta corrent (essent la que dona opcions a incidir en la realitat), cal promoure 

la compartició de l’espai i no segregació per tal d’incrementar les oportunitats de 

relacionar-se grups ètnics minoritaris i els majoritaris. Així, es treballarà de forma 

paral·lela la desmitificació de prejudicis.   

Si ens fixem en el gràfic –mostra resultats assolits a l’enquesta ciutadana- podem 

apreciar com és al nucli de Bellavista on més persones han contestat que “eviten alguns 

llocs, places o carrers del seu barri perquè hi ha persones que resulten estranyes o em 

causen desconfiança”.  

Aquest fet posa de relleu la segregació que es dona en algunes zones del nucli i que 

podria estar agreujada per l’existència de perjudicis o rumors vers la població que hi fa 

més ús.  
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No obstant, les dades de l’Àrea de Seguretat Ciutadana no indiquen que  hagin hagut 

d’intervenir més al nucli de Bellavista. És a dir, el sentiment d’inseguretat podria ser més 

aviat una percepció que no pas una realitat.  

Durant el 2017, la Policia Local ha intervingut en 667 casos per molèsties a la via pública 

i comunitats de veïns a les Franqueses del Vallès. El nucli poblacional que ha comunicat 

més molèsties a la via pública i a les comunitats de veïns (la dada no està desagregada) 

ha estat Corró d'Avall amb 388 queixes, el 58% del total. Tanmateix, continua essent el 

nucli poblacional amb major detecció de molèsties durant el primer trimestre de 2018. 

Bellavista, és el segon nucli poblacional amb més queixes, 207  (31%) durant el 2017. 

Marata és el nucli poblacional amb menor casos comunicats per molèsties a la via 

pública i comunitat veïns (13), seguit de Corró d'Amunt (26) i Llerona (33).  

Cal ressaltar que les queixes veïnals a la Policia Local sovint tenen més a veure amb el 

grau de tolerància de la població que amb l’afectació objectiva de molèsties. Es dona el 

cas de barris amb una situació més benestant són també més exigents cap a 

l’administració pública i expressen de manera més eficaç les seves demandes.  
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Font: Àrea de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

Al 2017 la Policia Local ha intervingut en 68 casos de baralles o agressions durant el 

2017. El major nombre de baralles o agressions s'han localitzat a Corró d'Avall i 

Bellavista, 37 i 25 respectivament. De forma residual, s'han comptabilitzat 4 a Llerona i 

2 a Corró d'Amunt.  

Aquesta dada reafirmaria els reptes que l’equip tècnic havia apuntat: una major 

necessitat d’intervenció per existència de conflictes en les zones més poblades del 

Municipi 

Altres problemàtiques sovint mencionades tant a les enquestes ciutadanes com a nivell 

tècnic estan relacionades amb un civisme passiu, és a dir, amb el manteniment i neteja 

insuficient dels espais públics i els excrements en la via pública. 
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Manteniment i neteja insuficient dels espais públics i excrements en la via 

pública 

 

 

La meitat de les persones enquestades afirma que la gent del seu barri procura mantenir 

neta la ciutat i mantenir en bon estat els espaís públics: el 50,5% està totalment o bastant 

d’acord amb aquesta afirmació. Un 23% assegura que la gent no manté net i en bon 

estat l’espai, i un 26,% valora que és en part cert i en part fals que hi hagi una cura per 

part de la ciutadania de l’espai públic. Amb un resultat lleugerament més positiu, un 

57,5% de les persones enquestades estan d’acord o molt d’acord amb l’afirmació que 

l’Ajuntament fa un  bon manteniment dels espais públics del barri.  

Malgrat això, un 18% estan en desacord amb aquesta afirmació i per tant, creuen que 

l’Ajuntament no fa un bon manteniment de l’espai públic a l’aire lliure.  

Finalment, essent l’ítem pitjor valorat, només el 28,5% de les persones enquestades 

afirmen que la gent que té gossos té cura de no embrutar i no molestar quan els treu a 

passejar. Una major part de les persones enquestades, 38%, està en desacord amb 

aquesta afirmació. Un 33% de veïns i veïnes apunten que estan en part d’acord i en part 

desacord. Sovint es recorda que hi ha gent que te cura de recollir els excrements i d’altra 

gent que no en té.  
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Com mostrava l'anterior gràfica radial on es recull l’ús i manteniment dels espais públics 

per nuclis poblacions, es poden apreciar les diferents percepcions segons el nuclis 

poblacional.  

Com podem veure al nucli de Bellavista hi ha menys veïns i veïnes que creuen que la 

gent tracta de mantenir i no embrutar l’espai públic: 29% únicament. Mentre que als 

altres nuclis, la majoria de les persones enquestades (entre el 56% a Corró d’Amunt fins 

al 75% a Marata, tenen una bona percepció de la netedat amb la que tracten els espais 

públics els seus veïns i veïnes). Tant a Bellavista com a Corró d’Avall hi ha més queixa 

per la brutícia generada pels gossos només el 17% i el 28%, respectivament, estaria 

d’acord en l’afirmació que la gent que té gossos té cura de no embrutar.  

La valoració de que l’Ajuntament fa un bon manteniment dels espais públics del barri es 

força positiva a nuclis com Corró d’Avall i Bellavista (68% i 52%, respectivament, hi 

estarien d’acord amb aquest fet). No obstant, els nuclis de 

Marata, Llerona i Corró d’Amunt apunten que 

l’Ajuntament no fa un bon manteniment del 

seu espai públic.  

A l’enquesta, que es destinà un espai per 

fer aportacions qualitatives, 

es demanava més 

neteja i manteniment 

des espais públics 
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Com mostren les dades de la Brigada municipal d’obres, la majoria de les actuacions de 

la Brigada han estat efectuades als nuclis poblacionals amb major població: Corró 

d’Avall, 328, i Bellavista, 210 (el 48% i el 30% de les actuacions durant els mesos de 

gener i novembre del 2017).  

Puntualment s’han realitzat actuacions a altres zones del municipi com ara a Llerona i 

el Pla del Congost (45 i 31 actuacions, respectivament).  

La majoria de les demandes es fan per motiu de senyalització però també es recullen 

puntuals necessitats de recollida de deixalleria al Pla del Congost o més manteniment 

de bancs als nuclis més poblats.   

Els pics de feina podrien estar vinculats a un major nombre de celebracions, objecte 

també de la Brigada. 
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Pel que respecta a les molesties d’animals, al 2017 hi ha hagut 336 casos en els que ha 

intervingut la Policia Local per raons de molèsties per animals. D'aquests 336 casos, 

60% (201) han estat ubicats a Corró d'Avall; el 15% a Llerona (52) i a Bellavista (51); el 

5 i 4% a Corró d'Amunt i Marata, respectivament. Pel que respecta al primer trimestre 

de 2018, ja s’han sancionat 23 comportaments d’aquesta índole a Bellavista, superant 

els 10 casos ubicats al nucli de Llerona.  

No obstant, Corró d'Avall continua comptabilitzant més molesties per animals que la 

resta de nuclis: 201 a 2017 i 88 en el que portem d’any 2018. 

Pel que respecta als polígons industrials, és el polígon de Llerona on es comptabilitzen 

més molèsties per animals (10), seguit del Congost (7)  i Ramassar (2) durant el 2017 

 

 

Al 2017 s'han registrat 85 sancions per 

incivisme al municipi de les Franqueses. 

Durant el primer trimestre de 2018 s'han 

recollit 15. 

Les sancions per incivisme actualment 

responen al marc normatiu establert per 

l’Ordenança de Convivència Ciutadana i 

Rural aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 

25 de juliol de 1996 i modificada per últim 

cop l’any 2005 

L’ordenança destina un capítol a regular la 

convivència a l’espai públic, preveient 

sancions per jugar a la pilota o practicar 
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qualsevol activitat que pugui suposar una molèstia per altres persones (art.18.b); circular 

amb gossos sense control –es permet portar el gos sense lligar però amb morrió– (art. 

20. 1 i 2).  L’ordenança també abastava àmbits com neteja urbana i abocament dels 

residus industrials (cap. IV), construcció, reparació, rehabilitació i estat de solars i 

habitatges (cap. VII), establiments industrials i mercantils (cap. VIII).  

Els àmbits que regula l’ordenança vigent van més enllà dels àmbits propis de la 

convivència i el civisme i “pràcticament no es d’aplicació a data d’avui” (Àrea de 

Seguretat Ciutadana). És per això que està previst l’aprovació de la nova normativa de 

convivència i civisme.  

 

 

Altres problemàtiques generades a l’espai públic que també estan associades a 

comportaments de valorats com incívics:  

 

Afluència a punts WI-FI gratuït  

S’ha detectat una sèrie de conflictes sobrevinguts pels espais amb WIFI gratuït. El 

principal problema són els dinàmiques que es generen en els punts on es concentra el 

grup:  

“s’han donat problemàtiques amb el WIFI ja que agrupava gent jove i que deixava tot 

brut. El vam treure i es va solucionar el problema” 

La resolució per part de l’Ajuntament a l’agregació de persones degut al punt de 

connexió WIFI ha variat segons l’àrea o servei de l’Ajuntament afectat directament.  

 

Ocupació de l’espai públic per andròmines i terrasses. 

L’ocupació de l’espai públic per deixalles i andròmines genera mal estar i s’associa amb 

la manca de civisme de la població. Les deixalles i andròmines ubicades fora dels espais 
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destinats al rebuig generen una imatge de brutícia del municipi però a més, dificulten el 

pas de les persones que tenen una mobilitat més reduïda.  

En alguns casos puntuals, les terrasses ubicades en voreres estretes també pot dificultat 

el pas còmode de vianants. 

 

 

 

Per últim, es presenten els dos últims punts febles que podrien intervenir en la millora 

de la convivència.  

 

Manca de comerç en alguns nuclis poblacionals 

La manca de comerç en els nuclis amb menys població ha estat una debilitat detectada 

a nivell tècnic apuntant que com a possible conseqüència es dona una major dificultat 

per concentrar població fent ús de l’espai públic i generar relacions a nivell de barri. A 

més, hi ha població gran que està obligada a desplaçar-se a altres nuclis poblacionals 

per fer la compra. 

 

La càrrega d’aigua a les fonts públiques com a factor que pot incrementar 

l’estigmatització  

Aquesta debilitat ha estat mencionada a nivell tècnic de forma molt puntual, no podent-

se contrastar amb la població.  

La càrrega d’aigua en fonts públiques, especialment a Bellavista i a Corró d’Avall podria 

generar més valoracions negatives vers un grup de població ja rumorejat.  
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L’anàlisi de les dades de les enquestes ciutadanes indiquen que el bon manteniment de 

l’espai públic i el seu ús i compartició està relacionat a una percepció més positiva de 

l’estat de la convivència ja que a l’hora, es considera que s’està vivint en un bon barri.   

La gràfica mostra com la bona valoració de l’espai públic en els diferents ítems també 

implica una bona percepció de la convivència. A pitjor valoració de la convivència menor 

el percentatge de persones que valoren positivament l’ús i compartició de l’espai públic 

a l’aire lliure. 

Com podem veure, quan la població valora la convivència com bona, tendeix a percebre 

que l’Ajuntament fa un bon manteniment de l’espai públic i la gent procura mantenir 

places i parcs nets.  

De forma inversa, les persones que creuen que la convivència és dolenta o no és ni 

bona ni dolenta, eviten alguns llocs, places i carrers ja que hi ha persones que li resulten 

estranyes.  

 

 

 

Mesures previstes a l’espai públic per mantenir i promocionar la 

convivència 

Exposem aquí, finalment, alguns dels recursos i normatives que ha endegat l'Ajuntament 

de les Franqueses per promoure la convivència i el civisme als espais públics oberts del 

municipi. NO es mencionen en aquest apartat aquells recursos més rutinaris com poden 

ser les tasques de manteniment, jardineria, obres, les intervencions policials en casos 

d’alteracions de la seguretat ciutadana, etc.  
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Text Preliminar de l’Ordenança de Civisme i  Convivència Ciutadana de les 

Franqueses del Vallès 

Al text normatiu, que està basat en el model de l’Ordenança de Mesures per fomentar 

la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona, s’inclouen dos tipologies de 

mesures per mantenir la convivència a les Franqueses: reactives i preventives. Pel que 

respecta a les reactives, es preveu limitar certes conductes generades als espais públics 

o d’altres que es s’inicien a l’espai privat però que tingui conseqüències en zones de 

domini públic.  

Pel que fa a les problemàtiques descrites per l’equip tècnic, l’ordenança enumera 

normes de conductes per constrènyer les activitats que s’identifiquen com punts febles 

per la convivència: 

En relació a l’ús oposat als espais públics és tipifiquen les següents conductes:  

• Ús inadequat de l’espai públic per a jocs (Cap. IV) amb activitats concretes com: 

pràctica acrobàtica, jocs a pilota, monopatins o similar (art. 30.2). Amb la finalitat 

de no “pertorbar el gaudi lúdic” dels espais públics dels veïns i veïnes és limita 

la pràctica de jocs de pilota “fora de les àrees destinades a l’efecte”. 

En relació a certes dinàmiques generades per la concentració de veïns i veïnes per l’ús 

del Wi-Fi: 

• Consum de begudes alcohòliques (Cap. VII) posant especial èmfasi en la 

morfologia de l’espai públic i que aquest doni la possibilitat a que “el consum es 

pugui fer de forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o en convidi a 

l’aglomeració.  

• Altres conductes i usos no permesos (Cap. X) com per exemple: “utilitzar els 

bancs i els seients públics [...] per a usos diferents als quals estan destinats” o 

“embrutar o deslluir [...] elements de places, parcs, jardins i de la via pública en 

general” (art.55.2.c)). 

En relació a la càrrega d’aigua:  

• “Utilitzar les fonts o la xarxa pública d’aigua per a un ús privat” (art. 63.2.j)).  

Pel que fa a la tinença d’animals domèstics: 

• Es sancionarà a la persona responsable del gos que no reculli les deposicions 

fetes a l’espai públic (art. 74.10) 

• No es permet que els gossos miccionin a les façanes dels edificis o mobiliari 

públic (art. 74.10) 

• Queda prohibit “l’accés d’animals als recintes de jocs infantils o espais destinats 

preferentment als infants” (art. 74.10) 

Pel que fa a l’ocupació de l’espai degut a mobiliària i deixalleria: 
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• Es prohibeix “abandonar incontroladament” “residus voluminosos” com mobles, 

electrodomèstics a la via pública i espais oberts sense edificar ja siguin privats o 

públics (art. 70.1) 

L’ordenança també preveu mesures preventives que encomana diverses accions a 

càrrec de l’Ajuntament per promoure la convivència (art.9) com per exemple: campanyes 

de divulgació, foment de la cultural del diàleg, elaboració de programes específics, 

avaluació permanent de l’estat de la convivència a les Franqueses, entre d’altres. 

Justament aquest pla ha de garantir que aquestes accions estiguin previstes. 

 

Campanya de civisme del 2015 

La campanya de civisme del 2015 va focalitzar-se en la conducta dels veïns i veïnes de 

les Franqueses als espais públics a l’aire lliure. Alguns dels missatges que es van 

treballar segueixen la línia de les problemàtiques presentades a les entrevistes de 

l’equip tècnic: 
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3.2.2 Convivència 
als equipaments 
públics  

 

Els i les expertes valoren els 

equipaments públics com 

espais on promoure les 

relacions interveïnals. Els 

equipaments públics com 

centres cívics, auditoris, 

museus, biblioteques, casals, pavellons poliesportius i pistes esportives, entre d’altres, 

són indrets que poden afavorir la convivència en dos sentits: per una banda, concentren 

població en un mateix indret per motius aliens al simple fet de relacionar-se. Sovint, 

l’oferta cultural o d’oci és la finalitat de la trobada que comporta, de forma indirecta i 

paral·lela, la interrelació entre les persones que assisteixen. És més, aquesta trobada 

posa de relleu els interessos que uneixen a la població i minimitza els trets més visibles 

de cada persona que de vegades ens allunyen.  

El fet que l’oferta cultural sigui variada, diversa i inclusiva per raó d’edat o cultura ajudarà 

a promocionar relacions entre grups de persones actualment més allunyades (en termes 

relacionals). Per altra banda, tot i que encara és objecte de debat, es podria pensar que 

la realització i “presentació” de senyes identitàries i culturals –sense convertir-se en una 

exposició folklòrica– de la diversitat de la població –i especialment dels col·lectius amb 

representació minoritària– pot ajudar a l’apropament cultural entre diferents sectors i 

col·lectius de la població. Com analogia, podriem entendre els equipaments públics com 

a ponts entre grups de població diversos per raons culturals, socioeconòmiques, d’edat, 

diversitat funcional, etc.  

Els ajuntaments, i especialment el de les Franqueses del Vallès, han fet les últims 

dècades una aposta important per tenir una xarxa rica d’equipaments cívics, culturals i 

esportius. En general, es pot afirmar que els equipaments estan ben dotats i són espais 

agradables per estar. Tot i així, com en els espais públics a l’aire obert, la mescla i 

intensitat d’usos en els equipaments pot generar situacions de conflicte. D’altra banda, 

els usos que s’imposen en els equipaments no sempre són els usos previstos 

inicialment.   

Els equipaments públics com a espais promotors de la convivència han recollit molt 

bones valoracions pels diferents agents entrevistats. Donat el gruix de valoracions 

positives, farem ara una breu menció de les fortaleses als equipaments públics entenent 

que els reptes que seguidament es presentaran tenen com objectiu fonamental ampliar 

diversitats de públics.  
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Indrets que originen relacions interveïnals  

Es destaquen els equipaments públics com bon espai de relació. De fet, es valora que 

els veïns i veïnes que hi assisteix generen interrelació. 

“Els centres cívics o llocs de joventut i la biblioteca, són llocs on no hi ha cap mena de 

problema. Serien llocs de bona convivència. I a més acullen a bona part de la gent que 

s’estima més recollir-se que no estar al carrer. En el cas de Bellavista, 

tant la biblioteca com el centre cívic acullen a gran part del jovent 

del barri” 

 

Equipaments de proximitat amb la població 

Els 5 nuclis de població tenen equipaments públics bàsics 

apropant així l’administració i els recursos públics el màxim 

possible a la ciutadania.  

Certament aquest punt positiu nodreix una de les problemàtiques: com a contrapartida 

a la proximitat dels centres públics es dona la reducció d’oportunitats per reunir a veïns 

i veïnes de diferents nuclis poblacionals.  

La següent pàgina mostra la distribució dels equipaments públics al municipi. 
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Mapa dels equipaments públics 

La gran part dels equipaments públics estan concentrats al nucli poblacional de Corró 

d’Avall i Bellavista. Els nuclis de Marata i Corró d’Amunt tenen equipaments esportius 

i culturals principalment.  Mentre que Llerona també compta amb un Casal Social per a 

la Gent Gran.  

En aquest sentit, es reafirma un dels reptes apuntats per l’equip tècnic sobre la solitud 

de nuclis com Corró d’Amunt, on hi ha una mancança de serveis.  
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El nucli de Bellavista compta amb 

tretze (13) equipaments públics. Hi 

ha tres (3) centres educatius (dos 

escoles i un institut); dos espais per 

infants i famílies (amb una escola 

bressol i un espai familiar); unes 

oficines de l’Ajuntament;  Zona 

esportiva; Teatre Municipal; 

Biblioteca; Casal de Gent gran;  

CAP i Centre Cultural.   

 

 

Al nucli de Corró d’Avall es comptabilitzen 

vint-i-nou (29) equipaments públics, 

havent-hi quatre (4) Centres educatius (tres 

escoles i un institut); (3) edificis d’oficines 

de l’Ajuntament (Ajuntament, Centre de 

Recursos Agraris i Oficines de Polítiques 

Socials); tres (3) centres de formació; dos 

(2) Centres Culturals i altres dos (2) escoles 

bressol. També hi ha: Casal infantil, Casal 

de Gent Gran, Casal de Joves, Escola de 

Música, Zona Esportiva, Viver d’Empreses, 

Skatepark, Jutjat de Pau, Policia i el CAP. 

Està en procés la construcció un Centre 

Cultural que acollirà una nova biblioteca, un 
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pavelló poliesportiu i el centre d’atenció primaria situat actualment a l’edifici de 

l’Ajuntament. L’edifici també comptarà amb una zona de bar. 

El 57.5% de persones que fan servir els equipaments públics abans mencionats 

considera que aquests espais són bastant o molt agradables i que fan coses 

interessants per a la gent.  

Per altra banda, un 69% de persones que fan servir aquests mateixos equipaments 

públics  afirmen que hi ha un ambient de respecte entre les persones que utilitzen els 

espais. Un 3% nega que hi hagi un ambient de respecte als equipaments que sol anar. 

Les persones que van poc o mai diuen, puntualment, 

que els hi molesta la massificació i densitat de 

persones en alguns centres, el preu de la piscina, la 

manca de respecte de silenci a la Biblioteca; 

l’estat de l’equipament (concretament el de 

Llerona); i l’escassetat d’activitats per la 

cohort d’edat mitjana  
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Font: Enquesta ciutadana (Juny, 2018)
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Si bé es cert que els agents no han valorat malament els equipaments públics, s’han 

pogut extreure alguns reptes que millorarien el seu paper com a agents dinamitzadors 

de la convivència:  

 

Manca d’equipaments on s’interrelacioni la població dels 5 nuclis 

La dispersió dels nuclis poblacionals genera un increment de les necessitat de crear 

nous equipaments públics que facin més accessible el seu ús a la totalitat de població. 

Aquesta realitat es presenta com una possible debilitat per la promoció de la convivència 

ja que interfereix en la creació de relacions entre veïns i veïnes de diferents nuclis 

poblacionals així com la mobilitat inter-municipal. 

 

 

La programació cultural reflecteix poc la diversitat de la població 

La programació cultural de la ciutat pot veure’s influenciada per prejudicis ideològics, 

polítics, religiosos, culturals, socials que reflecteixen l’asimetria de poder entre grups 

socials. Les activitats, esdeveniments i festes estan destinats al públic majoritari, reduint-

se de forma molt limitada l’expressió pública de les cultures minoritàries. Sovint els 

ajuntaments reforcen els seus missatges a favor de la diversitat cultural i posen de relleu 

les virtuts de la interculturalitat però no sempre s’acaba de reflectir aquesta voluntat en 

la política i l’agenda cultural de la ciutat.  

En aquest sentit, algunes aportacions tècniques recorden que l’oferta cultural està 

impulsada pel teixit associatiu de la ciutat i per tant, haurien de ser representatives. 

No obstant, el teixit associatiu no tendeix a diversificar-se en la mateixa mesura que 

sovint ho fa la societat en la que es troba i per tant produeix un contingut cultural més 

proper a la cultura majoritària.  

D’altres persones, per la seva banda, critiquen l’apropiació d’alguns equipaments per 

part d'entitats que passen a gestionar-los sense deixar espai a la iniciativa d’altres 

entitats o col·lectius.  

 

Ús desigual dels equipaments culturals 

En algunes entrevistes a polítics així com en la sessió d’entitats es va apuntar a una 

participació en activitats més baixa de la població nascuda a l’estranger. A més a més, 
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els resultats de l’enquesta ciutadana apunten cap aquesta realitat així com a l’ús 

desigual per part de la població més jove de la societat.  

Tanmateix, segons el nucli poblacional o es visqui es fa un major o menor ús 

d’equipaments públics (per exemple, de la Biblioteca) 

A continuació es presenten les dades assolides en l’enquesta. La presentació d’aquests 

resultats poden ajudar a enfocar les polítiques municipals per millorar els equipaments 

 

A l’enquesta ciutadana es va preguntar sobre l’ús dels equipaments públics i mitjans de 

comunicació 

Els clubs, pistes i poliesportius municipals són els equipaments més utilitzats per la 

població de les Franqueses. Un 32% de les persones enquestades diuen utilitzar bastant 

sovint (21%) o molt sovint (11%) els equipaments esportius. A més a més, gairebé un 

17% hi va de tant en tant. No obstant això, un 51% de la població va poc o no va mai 

als centres esportius. 

En segon lloc, el centres culturals, són utilitzats sovint o molt sovint per gairebé 25% de 

la població: 17% sovint i un 7,5% molt sovint. No obstant, més de la meitat, 56.5% de la 

població hi va poc o mai. 

En tercer lloc, la biblioteca és l’equipament menys utilitzat: un 45% de la població no hi  

mai i un 21% diu anar-hi poc. Un 16% hi va de tant en tant i un 18% hi va sovint o molt 

sovint. Cal tenir en compte que la biblioteca està ubicada a Bellavista i dona servei al 

conjunt de la ciutat. És la població de Bellavista qui més fa ús d’aquest equipament.  

Un 25% de la població consulta molt sovint o sovint algun dels mitjans de comunicació 

de les Franqueses. Un 44% els consulta poc o mai. 
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La gràfica radial mostra els valors en els que s’ha afirmant que s’utilitza de forma sovint 

o molt sovint l’equipament. La biblioteca de les Franqueses, probablement per la seva 

proximitat al nucli, està majorment utilitzada per veïns i veïnes que viuen a Bellavista.  

Oposadament, els centres esportius i culturals estan més utilitzats per la població de 

Corró d’Avall. Com s’indicava anteriorment, l’ús dels equipaments està sovint afectat per 

l’edat de la població. Així, la població del 30 a 49 són els que utilitzen més sovint els 

equipaments públics. Seguidament, aquelles persones que tenen 50 o més anys, fan 

especial ús dels centres culturals mentre que la població mes jove (16 a 29 anys) utilitza 

de forma més sovint els equipaments esportius. 
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Mesures previstes als equipaments públics per mantenir i promocionar la 

convivència 

Destaquem aquí alguns aspectes previstos per l’ordenança de civisme (segons el nou 

redactat) per a regular la convivència en els equipaments públics:  

Text Preliminar de l’Ordenança de Civisme i  Convivència Ciutadana de les 

Franqueses del Vallès 

Diversos articles a l’ordenança tipifiquen conductes tant a l’espai públic a l’aire lliure com 

també als equipaments: Per exemple, al Capítol X, no es permet “embrutar o deslluir 

tant els edificis públics com els privats, els equipaments, les instal·lacions i el mobiliari 

urbà [...]” (art.2.c)). També queda prohibit  “mantenir relacions o determinades 

pràctiques sexuals als espais i equipaments públics que puguin atemptar contra el 

respecte a les pautes socials generalment acceptades de la convivència ciutadana i de 

civisme” (art.55.d)) 

L’ordenança també tipifica una conducta que no ha estat esmentada com a problemàtica 

a les Franqueses: “accedir o romandre als equipaments o edificis públics amb la 

utilització d’elements, vestiments o accessoris, que s’impedeixin o dificultin la 

identificació i la comunicació visual de les persones” (article 55.g)) 
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3.3. Convivència al conjunt del municipi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El present apartat és el més abstracte ja que busca captar el sentiment d’arrelament i 

de pertinença dels habitants de les Franqueses així com els esforços que duu a terme 

el consistori per incrementar aquest mateix sentiment de pertinença, de cooperativisme 

amb la comunitat i estima pel territori. Per aquesta raó, es presenten en aquest apartat 

els resultats vinculats amb l’associacionisme de la població, la participació dels i de les 

veïnes en actes i festivitats realitzades al municipi i es perfilen els vincles socials que 

presentà la mostra enquestada.  

Es parteix de la base de que la participació social i la ciutadania són elements 

intrínsecament vinculats al sentiment d’identitat i al de pertinença en una comunitat 

(Projecte At Home in Europe, Open Society Foundations, 2011). Sovint, una persona es 

sentirà més integrada en la dinàmica de la societat si es capaç d’identificar-se amb les 

institucions o prendre part de la seva conformació.  
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Al mateix temps, el capital social que cada persona pugui tenir en la ciutat és crucial per 

adoptar conductes més afavoridores de la convivència i la cohesió social. 

L’objectiu és buscar les febleses i, al mateix temps, els reptes existents per aprofundir 

en el sentiment de comunitat, entenent que el desenvolupament comunitari ha de ser 

capaç d'eixamplar les relacions de cooperació, participació social i el sentiment de 

pertinença a la ciutat, en un marc de respecte a la diversitat i de mixtura social.  

 

 

Primerament, abans d’endinsar-nos en els punts febles o elements que caldria millorar 

per assolir un millor estat de la convivència, cal destacar els resultats de caire més 

generalista assolits a les enquestes ciutadanes.  

De la mateixa forma que a nivell tècnic, polític i associatiu es valorà que no havia grans 

problemàtiques de convivència al municipi, la valoració de les veïnes i els veïnes de les 

Franqueses respecte de la convivència al seu municipi i nucli també va ser molt positiva. 

El 79% de la població han valorat com bona o molt bona la convivència al nucli on viuen. 

Un 13% valora que la convivència no és bona ni tampoc dolenta. Finalment, només un 

8% valora que és dolenta o molt dolenta.  

Si ens fixem amb els resultats a nivell de nucli poblacional, el nucli de Bellavista és el 

que obté un opinió més diversa en relació a l’estat de la convivència. Majoritàriament, 

63% de les persones enquestades valoren que l’estat de la convivència és bo o molt bo; 

mentre que un 14% de les persones enquestades valoren que és dolent o molt dolent. 

El nucli de Llerona també rep valors similars amb un 11% de població que considera 

que l’estat de la convivència és dolent. No obstant, en aquest nucli, un 79% ha valorat 

positivament la convivència al nucli.  Els nuclis on és recull una opinió més homogènia i 

positiva és, primerament, a Marata; seguit de Corró d’Avall (91%); i finalment a Corró 

d’Amunt (89%). 
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No obstant, si que sorgeix una demanda reiterada per part de la població per tal de 

millorar la convivència al municipi. L’enquesta ciutadana va preguntar a la població de 

les Franqueses quins eren els problemes que els afecten personalment. 

Allò més esmentat ha estat vinculat al civisme passiu i relacions de respecte entre 

ciutadans i ciutadanes. S’ha mencionat una sèrie de problemes comuns i reiterats de 

molèsties entre persones i d’incivisme: manca de neteja i manteniment dels espais a 

l’aire lliure, tenir cura dels animals i recollir els excrements, no generar sorolls que puguin 

molestar el descans, etc.  
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Si ens fixem en el sentiment de pertinença declarat pels veïns i veïnes de les Franqueses 

a l’enquesta ciutadana, podem comprovar que al nucli de Llerona, Bellavista i Marata 

existeix un major percentatge de persones que diuen sentir-se més del seu nucli que no 

pas del conjunt de les Franqueses. 

En el conjunt del municipi, un 44% de la mostra enquestada se sent més del seu 

barri/nucli que del conjunt de les Franqueses. Un 30% se sent més del conjunt de les 

Franqueses que del nucli. Un 20% se sent igual i  un 6% no s’identifica ni amb el nucli 

ni tampoc amb el municipi. 
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La participació social i ciutadana implica un pas en el compromís cap a una societat més 

cohesionada. No obstant, la participació en esdeveniments pot diferenciar-se entre la 

seva organització i el seu gaudi. L’organització i mobilització de la població en actes i 

esdeveniments adopta un esforç major envers un civisme actiu on tota acció destinada 

a promocionar les relacions, generar més comunitat i treballar per enfortir el sentiment 

de pertinença assoleix un gran valor.  

Per aquest motiu l’anàlisi separarà els punts febles en la ‘participació com espectadora/r’ 

-entenent de base que tota participació en les dinàmiques municipals ja esdevé un acte 

actiu- dels punts febles vinculats amb el desenvolupament de la ‘participació com 

organitzadora/r’  

Abans, a mode de dibuixar un marc de base, i més enllà de la implicació i participació 

de la població, es presentaran el resultats de l’enquesta ciutadana en relació a la xarxa 

social dels veïns i veïnes de les Franqueses. En certa mesura, els resultats assolits a 

partir de la mostra de l’enquesta indiquen les conseqüències de la trajectòria vital de les 

persones. Així, la població que ha nascut al territori presenta una xarxa social més 

enfortida (en quantitat, essent impossible mesurar la qualitat) que la població que ha 

immigrat al territori.  

Aquesta dada ens ha d’ajudar per focalitzar els esforços en possibilitar en la mesura del 

possible que els veïns i les veïnes de les Franqueses del Vallès puguin desenvolupar 

amb normalitat la seva pròpia xarxa social, superant les desigualtats de partida. 

Concretament, a l’enquesta es va preguntar sobre la xarxa social i familiar. La pregunta 

requeria que es digués quantes persones en qualitat d’amistats, familiars o coneguts 

viuen a les Franqueses del Vallès. La següent pàgina presenta els gràfics 

El 78.5% de la mostra enquestada diu tenir més d’1 amic o amiga de confiança al 

municipi; 64% té alguna persona amb qui pràctica alguna activitat al municipi; 56% té 

algun familiar de primer grau al municipi i un 47% té algun familiar de segon grau. Un 
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Font: Enquesta ciutadana (Juny 2018)
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54% té alguna amistat nascuda a un país diferent al seu i un 41% companyes/companys 

de feina a les Franqueses.   

 

La població que té 4 o més amistats amb persones nascudes a països diferents al seu 

solen ser d’origen estranger: el 69% de les persones enquestades han afirmat tenir 4 o 

més de 4 amistats amb aquestes característiques. El 50% de la població de les 

Franqueses nascuda a Espanya no té cap amistat amb persones nascudes fora del país. 

No obstant, altre 50% en té 1 o més.  Seguidament, les persones que tenen amistats 

nascudes a països diferents al seu viuen majorment en la zona vella de Bellavista i 

tendeixen ser joves (16 a 29 anys): un 39% de persones en aquesta edat tenen més de 

4 amistats d’origen diferent al seu.  

 

Finalment, les persones que tenen 4 o més amistats d’altre origen solen tenir estudis 

primaris o secundaris (obligatoris o post obligatoris) però no solen tenir estudis 

universitaris.  

La següent gràfic mostra aquestes dinàmiques.  
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Els punts febles vinculats a la participació com agent organitzador destacats per les 

associacions i entitats son: 

 

Dèbil lideratge de l’Ajuntament com a agent coordinador 

A la sessió de les entitats es va fer una crítica a la implicació de l’Ajuntament en la 

coordinació dels actes culturals. El fet que es solapin algunes activitats i que no es doni 

publicitat de tots els actes culturals ha estat una de les crítiques fetes. 

 

Baixa representació de la població estrangera en l’associacionisme 

Generalment les persones que estan associades a alguna entitat al municipi provenen 

de la cultura majoritària. Sovint, les associacions que estan liderades per persones 

d’origen divers ha estat constituïdes entorn al fet migratori en si.  

Des de la perspectiva tècnica i política és valora com a necessari que hi hagi una 

transversalitat i que el teixit associatiu s’impregni de persones diverses i que aquestes 

participin d’activitats que no tinguin relació directa amb el fet migratori.  
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En relació al repte presentat, es fa un recull dels resultats assolits  a l’enquesta ciutadana 

que buscà conèixer el grau d’associacionisme al municipi.  

 

Participació puntual dels grups representats de cultures minoritàries 

Principalment en les entrevistes polítiques s’ha assenyalat que la participació social de 

la població culturalment minoritària és puntual i es restringeix a actes o esdeveniments 

puntuals com la Fira de Nadal. Per tant, encara hi hauria un repte d'estendre aquesta 

participació en altres actes i/o espais. 

 

Font: Ajuntament de les Franqueses. Festa de la Mongeta del Ganxet (2017) 

A l’enquesta ciutadana es van preguntar per un indicador que mesura una participació 

més aviat activa com és la pertinença a una entitat, és a dir, l’associacionisme. El 17% 

de les persones enquestades afirma formar part d’alguna associació de forma activa. 

Les associacions que s’han esmentat han estat a les AMPES com del Til·ler o del Lauro, 

als Sardanistes, Geganters, Plataforma Afectat per les Multes, Diables, Club de Hoquei 

les Franqueses, als Consells de Poble dels diferents nuclis, a Partits polítics... 

Les persones que afirmen formar part d’alguna associació també acostumen a fer coses 

en altres zones de les Franqueses.  

Tanmateix, solen anar a centres culturals i consultar els mitjans de comunicació. Per 

tant, la dinàmica participativa s'estén a diversos àmbits del municipi i adopta diferents 

formes de participació (activa i passiva) . Al mateix temps, aquelles persones que si que 

estan associades a una entitat solen tenir 4 o més amistats al municipi. 

Aquests elements podrien indiciar que a mesura que s’assoleix un major grau 

d’arrelament i establiment de vincles socials al municipi més implicació en l’activitat 

social es desenvolupa.  
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De fet. existeixen diferències entre la participació de persones nascudes al territori i les 

nascudes a l’estranger. De les persones que diuen estar associades en alguna 

agrupació, el 5% han nascut a l’estranger i el 95% son nascudes a Espanya.  

 

 

 

Els propers punts febles s’acullen més a les dinàmiques generades des d’una 

participació social més passiva, i per tant consumidores i consumidors de l’oferta cultural 

i lúdica. 

Aquesta no presenta grans problemàtiques, havent una bona resposta per part tècnica, 

política i ciutadana. 

De fet, a l’enquesta es destinà una pregunta per conèixer la vida que es fa al municipi. 

Un 55.5% de la població del municipi estaria d’acord o molt d’acord en afirmar que 

acostuma a sortir i fer coses per les Franqueses en el seu temps lliure. Un 19% diu 

passar part del seu temps (categoria en part cert i en part fals) i un 22.5% diu no dedicar 

el seu temps lliure en les Franqueses.  

Les persones que passen temps lliure a les Franqueses afirmen gaudir de les activitats 

culturals (espectacles, fires, festes populars, etc.) que es fan a les Franqueses: el 74% 

de les persones que acostumem a passar el seu temps lliure a les Franqueses 

gaudeixen molt o bastant de les activitats que es fan al municipi. En termes absoluts, el 

60% de les veïnes i els veïns han afirmant que gaudeixen totalment o bastant de les 

activitats culturals que es fan al municipi 
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Per tal de conèixer el grau de diversitat de les activitats i indrets  que s'ofereixen i hi ha 

al municipi, l’enquesta ciutadana preguntà com d’acord està la població enquestada 

respecte de la següent afirmació: “Crec que hi ha una oferta variada de llocs i coses per 

a fer en el temps lliure a les Franqueses del Vallès”  

En general, una majoria de la població creu que hi ha una oferta variada d’activitats, 

serveis i coses per a fer a les Franqueses del Vallès: 56% estaria d’acord amb aquesta 

afirmació.  

Un 13% creu que l’oferta d’activitats, serveis i coses per fer a les Franqueses no es 

suficient, i un 15% valora com regular aquesta oferta. En general, tots els grups d’edats 

creuen que hi ha una oferta variada d’activitats i serveis al municipi, no obstant, la 

població més jove i la més gran presenta un descontent major que la resta d’edats.  
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Font: Enquesta ciutadana (Juny, 2018)
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Tot i que a nivell de ciutadania s’assoleixen bones valoracions en relació a l'oferta 

cultural, a nivell tècnic i polític es detecten alguns eixos que caldria millorar amb la 

finalitat de continuar avançant en l’enfortiment del sentiment de pertinença i cohesió 

entre població de diversitat d’orígens així com la relació entre població de diferents nuclis 

poblacionals.  

La feblesa desatacada en aquest àmbit ha estat:  

 

Dèbil participació entre població dels diferents nuclis de les Franqueses 

A nivell tècnic i del teixit associatiu s’ha afirmat que l’únic element a destacar que podria 

suposar un repte en les relacions interveïnals és la dispersió d’esdeveniments i actes al 

municipi en funció del nucli poblacional. Aquesta realitat, que no està vista de forma 

negativa, podria ocasionar que la relació entre els diferents nuclis fos menor.  
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Font: Enquesta ciutadana (Juny, 2018)
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En conclusió, la població d’un nucli no participa gaire dels actes culturals o d’oci d’altres 

nuclis. Aquesta problemàtica ha estat sovint relacionada amb la manca de sentiment de 

pertinença de la població dels diferents nuclis a la ciutat com a conjunt. Juntament amb 

la manca de sentiment de pertinença hi ha desconeixement entre nuclis poblacionals i 

en alguns casos també prejudicis.  

  

 

Jornada de descoberta del riu Congost al seu pas per Llerona. Font: pàgina web de l’Ajuntament de les 

Franqueses del Vallès  

Com s’ha comentat, un dels reptes més esmentats és la dèbil interrelació entre la 

població dels diferents nuclis poblacionals. Per tal de copsar aquesta relació, més enllà 

de passar temps al nucli on es viu, es preguntava a l’enquesta també si es feien coses 

fora del nucli però al municipi. Bellavista és el nucli on menys coses es fan fora del barri: 

només el 44% diu anar-hi sovint o de tant en tant. 

A Corró d’Avall, el 64% diu anar-hi a altres nuclis de tant en tant o sovint.  

Aquests percentatges s’incrementen en el cas dels nuclis poblacionals més petits. A 

Marata, el 75% diu fer coses de tant en tant o sovint a altres nuclis, a Corró d’Amunt el 

56% fa coses de tant en tant en altres nuclis i a Llerona, s’assoleix el 53%. Ara bé un 

37% diu no anar-hi mai. Aquest indicador està vinculat a l’ús dels equipaments esportius. 

Això permet deduir que la mobilitat entre nuclis esta motivada sovint per la realització 

d’esports.   
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Finalment, es mencionen de forma molt puntuals dos reptes més a superar: 

 

Individualisme i manca de cultura comunitària 

Aquest fet, que afecta cada vegada més a les societats contemporànies, està motivat 

en part al propi afebliment de les relacions de proximitat i la privatització de l’espai públic, 

juntament amb formes d’oci lligades al consumisme dins i fora de casa. Tot plegat 

comporta una pèrdua progressiva del sentiment de comunitat i de pertinença en clau 

territorial –vincle amb la comunitat de veïns, amb el barri, amb el poble– i un replegament 

en els interessos particulars. 

 

Manca de debat polític del dret de sufragi actiu 

Les entrevistes a nivell polític apunten a una necessitat de garantir el dret de vot dels 

veïns i veïnes residents del municipi en els comicis locals però alhora, s’afirma que mai 

ha estat un objectiu o fita a debatre als plens municipals. Tampoc hi ha hagut una aposta 

política per garantir l’acompliment del dret de sufragi actiu a la població que tot i no ser 

nacional si que pot participar dels comicis –per exemple a través de la comunicació 

anticipada del termini d’inscripcions al cens. 

 

 

Camps de Corró d’Amunt. Font: pàgina web 

de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
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Mesures previstes per millorar la participació social 

Es mencionen finalment algunes mesures previstes per regular la convivència a nivell 

de participació social: 

Text Preliminar de l’Ordenança de Civisme i  Convivència Ciutadana de les 

Franqueses del Vallès 

Al Capítol III, el text preliminar de l’ordenança de civisme i convivència expressa 

literalment que “l’Ajuntament promocionarà la participació d’aquelles persones, entitats 

o associacions que vulguin col·laborar en la realització de les actuacions i les iniciatives 

municipals sobre la promoció i el manteniment de la convivència al municipi” (article 12).  

De fet, a l’article 9.2, el text preliminar recull una sèrie d’accions que l’Ajuntament haurà 

de fer per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Pel que fa a la 

participació social: 

Article 9.2.g): “la subscripció d’acords de col·laboració amb entitats i associacions 

ciutadanes, culturals, socials, empresarials, esportives o de qualsevol índole per a 

fomentar entre els seus membres llur col·laboració activa amb les iniciatives diverses a 

favor del civisme i la convivència al municipi”.  

Pel que respecta a la participació política, a l’article 1, on es recull la finalitat de 

l’Ordenança, es menciona textualment “el municipi és un espai col·lectiu on tothom té 

dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització personal, política, social, amb les 

condicions ambientals òptimes, [...]” 
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Pla d’acció: objectius específics i 

accions a impulsar 
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Tenint en compte la diagnosi de la convivencia i les demandes i propostes de la 

ciutadania i l’equip tècnic, així com el marc conceptual de referència, s’ha arribat a la 

proposta d’actuació que presentem en les següents pàgines.  

Tal com s’ha explicat a l’apartat de metodologia, aquesta proposta és fruit de la proposta 

i consulta tècnica i política, que ha estat després desenvolupada per l’equip tècnic de la 

regidoria de Participació i Relacions Ciutadanes.  

Les pàgines a continuació expliquen:  

• En primer lloc la panoràmica general de l’estratègia a desenvolupar, 

exposant el camp d’acció i els objectius generals i específics a assolir, així com 

el lideratge esperat.  

• En segon lloc, les accions previstes que es volen tirar endavant durant la 

legislatura 2019-2023 per assolir els objectius plantejats.  

El Pla que s’explica en aquestes pàgines aborda principalment accions noves a 

impulsar, o bé accions existents que es vol desenvolupar, ampliar o millorar. Tot i així, 

hi ha una sèrie d’accions ja consolidades a les Franqueses, en bona mesura gràcies als 

antecedents exposats, que ja han demostrat ser una eina eficaç per al foment de la 

convivència i el civisme i que volem fer constar aquí, per posar-les en valor i situar-les 

com a punt de sortida del Pla:  

• Servei de suport, assessorament i mediació a les comunitats de veïns i en temes 

de veïnatge 

• Adhesió al 2n Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere (2015-2018) del Consell 

Comarcal 

• Pla Social i Econòmic 

• Servei d’Acollida 

• Programa Educatiu Comunitat i Escola 

• Nova imatge del municipi de les Franqueses del Vallès 

• Ordenança reguladora del soroll i vibracions de les Franqueses del Vallès 

• Nova ordenança de civisme (pendent d’aprovació) 

• Ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit 

del Pla de Barris de Bellavista 
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Accions previstes vinculades a cada objectiu 

 

→ Objectiu específic: Donar suport a les comunitats de veïns per:  

o Incentivar que els veïns de la comunitat s’impliquin en el manteniment, 

neteja i reducció de sorolls i que coneguin i compleixin la normativa de 

civisme. 

o Promoure les relacions veïnals i el suport mutu entorn a temes comuns 

d’interès.  

o Detectar les comunitats en pitjor estat i fer un abordatge integral. 

 

Acció 1. Redimensionar el Servei de suport, assessorament i mediació a les 

comunitats de veïns i en temes de veïnatge. 

Originàriament, el Servei es va crear per donar cobertura al barri de Bellavista, sent un 

instrument per al desplegament eficaç del Pla de Barris. Des de 2017 el Servei s’ha 

obert a tot el conjunt de la ciutat, de manera que actualment dona cobertura als cinc 

nuclis de població.  

A més d’aquesta ampliació territorial tant significativa, es preveu que el Servei 

esdevinguin un dels principals referents per al desplegament efectiu de les MASE 

(Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica) previstes en la nova Ordenança de 

Civisme. Al mateix temps, des del Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme es 

contempla reforçar l’ús de la mediació per part d’altres serveis de l’Ajuntament que han 

d’atendre conflictes entre la ciutadania, com per exemple la Policia Local. També es 

contempla la idoneïtat d’ampliar les tasques de diagnosi proactiva que fa el Servei sobre 

l’estat de les comunitats de veïns i la sensibilització en l’àmbit del civisme i el compliment 

de l’ordenança de civisme.  

Tot plegat fa necessari reforçar l’equip del Servei de suport, assessorament i mediació 

a les comunitats de veïns i en temes de veïnatge, de manera que pugui desenvolupar 

aquestes tasques amb la qualitat i intensitat suficients.  

Concretament, l’acció consistiria en dotar el Servei d’una persona a jornada completa i 

estable en el servei. Aquesta estabilitat és fonamental per mantenir el vincle amb les 

comunitats de veïns amb les que es fa un procés de millora. 

 

Acció 2. Realitzar una diagnosi integral sobre l'estat de les comunitats de veïns a 

tot el municipi. 

Durant l’any 2017 s’ha realitzat una diagnosi de l’estat de les comunitats de veïns a 

Bellavista, que ha contemplat:  
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- La identificació de dèficits de manteniment dels edificis 

- La identificació de dèficits en la convivència i l’organització de la comunitat 

- L’establiment de contacte amb tots els presidents o referents de les escales de 

veïns per tal de conèixer les seves necessitats i donar-los a conèixer el Servei 

de suport, assessorament i mediació a les comunitats de veïns i en temes de 

veïnatge. 

Aquest procés de diagnosi ha demostrat ser clau per a poder treballar d’una manera 

molt més estratègica amb les comunitats de veïns, per diverses raons:  

- Permet dimensionar i localitzar les diferents problemàtiques, de manera que 

l’acció del servei pot orientar-se d’una manera molt més eficaç (subvencions, 

orientació, campanyes, sensibilització, etc, poden dirigir-se de manera més 

específica a les comunitats que més ho necessiten).  

- La diagnosi generada és també un coneixement útil per a la planificació de molts 

altres serveis de l’Ajuntament.  

- El procés de diagnosi, en tant que requereix entrar en contacte amb els referents 

de les diferents escales, demostra ser la via més eficaç per informar a les 

comunitats de temàtiques del seu interès i donar a conèixer el servei que tenen 

a la seva disposició.  

Per tot l’anterior, es preveu una acció que estengui la diagnosi de l’estat de les 

comunitats de veïns a la resta de nuclis de les Franqueses. El procés de diagnosi 

assentarà una metodologia de treball que cada cert temps (per exemple cada 4 anys) 

pot tornar-se a implementar per tal d’actualitzar el coneixement de l’estat de les 

comunitats de veïns i avaluar algunes de les accions de promoció de la convivència que 

s’hagin desenvolupat en el marc del Pla.  

 

Acció 3. Campanya informativa sobre les implicacions de la nova Ordenança de 

Civisme per al veïnatge.  

Durant el 2018 s’ha redactat i està en fase d’aprovació una nova ordenança de civisme. 

Juntament amb l’ordenança reguladora dels sorolls, representa un marc normatiu de la 

convivència en les comunitats de veïns i en els espais públics. La pròpia ordenança de 

civisme preveu la necessitat de fer a la població coneixedora dels continguts de la 

norma.  

Per això, es proposa una campanya d’informació dirigida a les comunitats de veïns per 

tal que coneguin les implicacions que més els afecten del marc regular aprovat.  

Aquesta campanya informativa podria recolzar-se en part en l’Acció 2, que ja preveu 

una presa de contacte amb les comunitats de veïns de varis nuclis de les Franqueses. 

L’acció preveu el disseny i difusió de la campanya. Caldrà prèviament un treball 

interdepartamental per socialitzar la informació que es vol transmetre a les comunitats 

de veïns i ciutadania sobre la nova normativa.  
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Acció 4.  Foment de la cultura de manteniment i fons de subvenció a habitatges i 

edificacions 

Aquesta acció preveu el reforç de l’acompanyament tècnic especialitzat per fer millores 

en les edificacions i habitatges. Les ITE, per exemple, són un procés on s’identifiquen 

algunes d’aquestes millores necessàries i de les que cal derivar projectes concrets de 

reforma.  

A més del suport més especialitzat, es preveu la destinació de fons periòdics de 

subvenció local per estimular el manteniment correcte i les millores a nivell 

d’accessibilitat arquitectònica als edificis, aïllament acústic, etc. Es tracta d’un estímul 

econòmic que cal canalitzar a les families i comunitats amb més necessitat real i que té 

un impacte molt immediat en la millora de les condicions de vida i l’autoestima dels 

barris.  

 

Acció 5. Programa per evitar l’aïllament de persones vulnerables  

La diagnosi constata que poc a poc augmenten les persones que viuen soles, sovint 

d’edat avançada i en habitatges o edificis amb barreres arquitectòniques i en alguns 

casos en urbanitzacions de baixa densitat i amb poques comunicacions. És evident que 

l’envelliment de la població augmenta el risc de persones que poden quedar en situació 

d’aïllament.   

Des del punt de vista de la convivència, l’aïllament social de persones vulnerables és un 

dels fenòmens més preocupants i que cal evitar de manera més prioritària. Per això, es 

preveu reforçar les mesures de detecció i prevenció de situacions d’aïllament. Projectes 

com ‘Radars’, ‘Més a prop’ o el desenvolupament del Teleassistència, etc. són 

possibilitats en aquest àmbit.  

 

→ Objectiu específic: Enfortir el treball en xarxa entre el servei de mediació i altres 

serveis de l’Ajuntament per a la resolució de problemàtiques de convivència.  

 

 

Acció 6. Consolidar un treball en xarxa entre Seguretat Ciutadana i el ‘Servei de 

suport, assessorament i mediació a les comunitats de veïns i en temes de 

veïnatge’ per a l’atenció de casos on la mediació sigui l’eina més eficaç per 

preservar la convivència. 

Alguns serveis de l’Ajuntament com Urbanisme o Seguretat Ciutadana reben de manera 

quotidiana demandes d’intervenció per part de la ciutadania relacionades amb el 

veïnatge. Es tracta en alguns casos de situacions relacionades amb la convivència i on 

la solució més idònia passa per establir pactes entre les parts implicades. Actualment ja 

s’ha establert un treball en xarxa efectiu entre el departament d’Urbanisme i el Servei de 

suport, assessorament i mediació a les comunitats de veïns i en temes de veïnatge. 
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Tanmateix, caldria generar aquest vincle de complementarietat també amb Seguretat 

Ciutadana.  

Es proposa per això fer una anàlisi de la tipologia d’intervencions policials en matèria de 

veïnatge, decidint quines d’aquestes podrien ser tractades de manera més eficaç 

mitjançant la mediació. Per aquests casos, caldria crear un protocol d’informació i 

derivació entre Seguretat Ciutadana i el Servei de suport, assessorament i mediació a 

les comunitats de veïns i en temes de veïnatge.  

De manera similar, es faria també una revisió dels casos que arriben al servei de 

mediació, per estipular quins haurien de ser derivats a Seguretat Ciutadana en primer 

terme.  

→ Objectiu específic: Consensuar una acció coordinada entorn al fenomen de les 

ocupacions irregulars d’habitatges.  

 

Acció 7. Endegar un programa de mobilització d’habitatges buits 

Les ocupacions il·legals d’habitatges tenen el seu origen sobretot en el fenomen dels 

habitatges permanentment desocupats. Es tracta en molts casos d'habitatges propietat 

d’entitats jurídiques però en alguns casos també de persones particulars.  

L’acció que es proposa té dues vessants:  

• per una banda, detectar els pisos permanentment buits al municipi i la seva 

situació (estat de conservació, situació legal, etc.). L’Acció 1 i 2 poden ajudar en 

aquesta tasca de detecció, ja que generen una comunicació i coneixement 

directa amb les comunitats de veïns. Tot i així, podrien requerir-se altres 

metodologies addicionals per completar la recopilació d’informació.  

• Per un altra banda, es requereix disposar de mesures per promoure la 

mobilització dels habitatges. Algunes d’aquestes mesures poden tenir la forma 

d’incentius – caldrà per això fer un recull d’incentius possibles a oferir– i d’altres 

poden ser més coercitives, com les contemplades en l’Ordenança reguladora del 

procediment sobre verificació d’habitatges buits. 

 

Acció 8. Consensuar un protocol d’actuació coordinada en matèria d’ocupacions 

irregulars d'habitatges 

Es preveu consensuar els procediments d’actuació coordinada entre els diferents 

serveis de l’ajuntament davant casos d’ocupació il·legal d’habitatges. Aquest consens 

caldria treballar-lo en el marc d’un grup de treball amb representació dels diferents 

serveis que intervenen en aquestes casos.  
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→ Objectiu específic: Preveure la diversitat d’usos als espais públics a l’aire lliure 

aconseguint una millor convivència d’usos de tipus lúdic, esportiu, repòs, estada 

amb animals de companyia... . 

 

 

Acció 9. Mapa d'usos dels espais públics a l’aire lliure 

les Franqueses del Vallès té un elevat nombre d’espais públics destinats a la 

convivència com places, parcs i passejos. Tanmateix, hi ha la sensació que en alguns 

casos els usos demanats o exercits per la població no es corresponen amb els usos 

previstos en la planificació urbanística.  

Per això, es proposa elaborar un Mapa d’usos dels espais públics a l’aire lliure, que, en 

base principalment a l’observació sobre el terreny, faci inventari sobre els usos previstos 

i reals dels diferents espais, identificant espais desaprofitats, espais amb usos no 

previstos, espais utilitzats correctament, etc.  

D’aquest mapa podria sortir una priorització de millores progressives dels espais públics, 

que podrien passar pel millor condicionament d’alguns espais, o bé el seu aprofitament 

amb una major dinamització, etc.  També pot permetre una millor informació a la 

ciutadania sobre els espais públics on poden realitzar determinades activitats (ex. 

passejar el gos deslligat, o fer una determinada pràctica esportiva, etc) i una millor 

planificació urbanística futura, generant una major complementarietat i diversificació 

d’espais.  

 

Acció 10. Millora dels espais Wifi a l’aire lliure 

Durant els darrers anys s’han habilitat alguns punts wifi a l’aire lliure a les Franqueses 

del Vallès. Es tracta d’un servei valorat i que és força utilitzat, sobretot per persones 

joves.  

Tanmateix, alguns d’aquests punts wifi han generat queixes veïnals i situacions 

d’incivisme, soroll i brutícia.  

L’acció que es proposa és revisar els diferents punts wifi per tal de pensar un millor 

disseny i condicionament dels mateixos que eviti en la mesura del possible les accions 

d’incivisme en aquests punts. Per exemple, la il·luminació d’aquestes espais, els horaris, 

la ubicació en zones concorregudes i obertes, la senyalètica etc. poden ser aspectes a 

tenir en compte en el disseny d’aquests espais. 
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Acció 11. Major aprofitament i diversificació dels espais públics que acullen 

programació municipal 

Aquesta acció es complementa amb l’acció 9, de Mapa d’usos dels espais públics. 

Aquest mapeig permetrà detectar espais desaprofitats, entre d’altres. La programació 

municipal d’activitats diverses (actes esportius i culturals, caminades, actes de les festes 

locals, fires, rues de carnaval i cavalcades, etc) pot dissenyar-se de manera estratègica 

per donar a conèixer en major mesura aquests espais a la ciutadania i fer-los més 

significatius.  

 

Acció 12. Reforçar els criteris de foment de la convivència en les polítiques 

urbanístiques de la ciutat  

Les polítiques d’urbanisme i per extensió d’habitatge i equipaments, han d’orientar-se a 

generar impactes positius en la convivència activa de la població. Existeix molta recerca 

i experiència que indica quines formes de fer són més beneficioses per a la convivència 

i de retruc també per a la sostenibilitat ambiental, la salut, etc. Per exemple: 

• En l’àmbit de l’urbanisme, es recomana l’habilitació d’espais peatonals sense 

trànsit rodat, l’accessibilitat i comoditat dels desplaçaments a peu, habilitar 

mobiliari que convidi a estar i gaudir dels espais a l’aire lliure de la ciutat i no 

només circular-hi, l’habilitació d’espais per a fires, mercats o paradetes 

ambulants, la diversificació de parcs per afavorir més possibilitats d’usos – 

pràctica esportiva espontània per a totes les edats, jocs d’ús col·lectiu, taules de 

pícnic per fer celebracions i reunions, zones d’horts urbans, espais d’esbarjo per 

a gossos en tots els barris, l’increment d’arbres, vegetació i elements que aporten 

color a la ciutat, la reserva d’espais per a l’expressió artística de la ciutadania, 

etc. La compatibilitat de varis usos dins d’un mateix espai sovint s’aconsegueix 

amb disposicions enginyoses de vegetació, mobiliari i pavimentats.  

• En l’àmbit de l’habitatge i per a les noves construccions, es recomanen les 

edificacions amb espais comunitaris amplis, tant tancats com oberts, i amb 

possibilitat de serveis compartits, diversitat de mides d’habitatges per poder 

acollir diversitat de situacions familiars, previsió d’aparcaments per a diferents 

tipus de vehicles (bicicletes, cotxets, etc.) i un bon aïllament i climatització que 

eviti molèsties de soroll. Pel que fa a les reformes d’edificacions antigues, es 

prioritza la subvenció de millores en l’accessibilitat i la imatge externa dels 

edificis.  

• Pel que fa als equipaments, cal tenir especial cura de les zones d’entrada i 

sortida, de manera que permetin la relació social informal. Actualment també cal 

preveure l’aparcament de cotxets, scoters de gent gran, bicicletes, etc. Són claus 

igualment la disponibilitat d’espais de cafeteria, l’accessibilitat a nivell de preus 

de les activitats, els requisits burocràtics exigits per accedir a l’espai, la 

programació d’una oferta que tingui en compte els diferents perfils de població... 

En tots els casos – urbanisme, habitatge, equipaments – la consulta interdepartamental 

permet preveure millor els usos possibles i desitjats i també preveure conjuntament com 
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abordar els possibles mals usos i conflictes que puguin sorgir. També cal preveure un 

equilibri entre nuclis pel que fa a aquestes actuacions, de manera que es redueixin les 

desigualtats entre nuclis.  

 

→ Objectiu específic: Aconseguir un ús respectuós i responsable dels espais 

públics per part de la població mitjançant una estratègia integral de foment del 

civisme. 

 

Acció 13. Regulació de la circulació dels vehicles de mobilitat personal  

Actualment estan proliferant de forma notable nous aparells de mobilitat personal urbana 

com per exemple els patinets elèctrics, seg-ways scooters i similars. Actualment no 

existeix cap normativa reguladora de l’ús d’aquests aparells en els espais públics: zones 

per on poden i no poden circular, velocitat màxima, zones on poden estacionar, etc. A 

mesura que proliferen aquests aparells, poden sorgir queixes i conflictes per als quals 

ara mateix no hi ha cap normativa reguladora. Per tant, es proposa que - en cas que es 

constati que la proliferació d’aquests aparells augmenta - es creï un grup de treball que 

determini quina ha de ser la regulació dels usos d’aquests aparells en els espais púbics, 

i s’incorpori aquesta normativa específica.  

Acció 14. Educació i sensibilització en civisme 

L’educació en civisme requereix un treball de fons perseverant, adaptat als diferents 

perfils destinataris dels missatges i una innovació constant per aconseguir modificar els 

comportaments de les persones.  

Amb l’avinentesa de la renovació de l’ordenança de civisme, es considera important que 

el Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme activi una acció continuada d’educació 

i sensibilització en civisme que pot donar continuïtat a accions fetes en el passat, com 

la campanya dels ‘super cívics’. Les accions a endegar en aquest sentit poden ser 

vàries: 

• Activitats pedagògiques en col·laboració amb els centres educatius, que 

impliquin als adolescents, infants i també a les seves famílies: sortides al carrer 

per identificar conductes cíviques i incíviques, activitats creatives per difondre el 

civisme, jocs i altres activitats lúdiques experiencials.... 

• Un altre opció són les campanyes dinamitzades amb agents de convivència 

(generalment amb perfil d’educació social o mediació), que fan una tasca de 

carrer i d’apropament personal per conscienciar a la població sobre normes de 

civisme que cal reforçar..  

• Una nova tendència també destacable en el camp de la sensibilització en civisme 

és la vinculada a la corrent de la ‘gamificació’ i la ‘fun theory’, que introdueix 

elements de diversió que animen a un comportament cívic. 
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• Finalment, es pot fer una tasca d’informació més genèrica, sobre les novetats o 

aspectes més importants a ressenyar de la nova ordenança de civisme. Aquesta 

acció informativa es pot fer en combinació amb l’Acció 3.  

 

Acció 15. Coordinació interdepartamental per al foment del civisme i 

l’acompliment de l’ordenança 

Simultàniament a l’acció 13, és fonamental reforçar la coordinació entre totes les àrees 

de manera que cadascuna, des del seu àmbit d’acció, reforci els mateixos objectius de 

foment del civisme, amb la missió d’intervenir alhora des de múltiples vessants: 

informativa, sensibilitzadora, vigilant, reparadora, sancionadora... Es proposa pactar 

anualment uns objectius de millora en l’àmbit del civisme i fer una tasca coordinada de 

reforç entorn a aquestes objectius.  

Acció 16. MASE (Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica) 

Derivat de les ordenances de civisme, cal destacar un instrument que hauria de ser 

objecte de desenvolupament en el marc del Plans de Convivència: es tracta de les 

MASE (Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica), que permeten a la població 

sancionada per algun incompliment de les ordenances de civisme commutar la multa 

econòmica per una treball comunitari reparador.  

Vincular un projecte de MASE a l’ordenança de civisme significa fer de l’ordenança 

quelcom més que un instrument de control i punitiu. Significa fer de l’ordenança també 

un instrument per poder fer un treball educatiu amb les persones que fan accions 

incíviques mitjançant mesures reparadores pactades. Aquest model de treball es 

considera especialment útil quan les persones sancionades són menors d’edat o 

persones joves, però en qualsevol cas és un instrument vàlid per al conjunt de la 

població. Mitjançant un procés de mediació, la persona sancionada adopta un 

compromís de reparació, que es tradueix en algun tipus de treball per la comunitat. Les 

opcions de tasques a realitzar han de guardar relació amb el fet sancionat. Tanmateix, 

es busca que el treball comunitari pugui aportar altres valors afegits, com que la persona 

sancionada entri en contacte amb associacions amb les que pugui establir un vincle. Tot 

plegat, les MASE promouen el civisme i la corresponsabilització amb els bens públics 

però alhora també la vinculació comunitària. 

Es considera que les MASE tenen un poder sensibilitzador i educatiu en civisme molt 

superior a les sancions econòmiques i que a més preserven en major mesura la bona 

relació entre la ciutadana i l’administració.  

Les MASE estan contemplades en el règim sancionador de la nova ordenança de 

civisme. Per poder-se fer efectives és necessari que des del Pla de Promoció de la 

Convivència i el Civisme s’elabori un protocol i un ventall d’opcions que facin possible 

una mediació inicial amb la persona sancionada per pactar una mesura reparadora i uns 

serveis i personal de referència per acompanyar a les persones en l’execució de la 

mesura pactada, atenent els requeriments de seguretat, formació, suport i avaluació que 

requeriran les persones que s’acullin a les MASE.  
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Acció 17. Sensibilització sobre el diàleg i la gestió positiva dels conflictes  

En aquesta acció s’inclouen mesures de sensibilització sobre els conflictes dirigides a la 

ciutadania. Les accions educatives en els centres educatius, a través de la programació 

curricular complementària que ofereixen els ajuntaments, és un canal pel qual arribar a 

aquest segment tant important de població. El mateix treball de sensibilització es pot fer 

amb pares i mares, amb les comunitats de veïns, amb les associacions, amb personal 

de l’Ajuntament que fa atenció directa a la ciutadania, etc.  

 

 

→ Objectiu específic: Fer dels equipaments espais dinamitzadors de les relacions 

interculturals, intergeneracionals i entre persones dels diferents nuclis de 

població.  

 

Acció 18. Pla d’usos dels equipaments 

Similar a l’acció 9, es preveu fer inicialment un mapa d’usos previstos i reals de tota la 

xarxa d’equipaments existents a les Franqueses del Vallès. En base a aquest mapa, es 

poden detectar equipaments infrautilitzats, equipaments saturats, equipaments amb 

usos no previstos, etc.  

En base a aquests resultats, es poden consensuar a nivell interdepartamental i amb les 

entitats uns objectius a nivell d’usos de cada equipament, vetllant per un millor 

aprofitament dels mateixos i una major complementarietat entre ells. Un cop definits 

aquests objectius, caldrà reorientar la programació, difusió i gestió dels equipaments per 

dirigir-se als objectius definits.  

 

Acció 19. Millorar l’accessibilitat social dels equipaments 

En el cas dels equipaments, un repte és la seva accessibilitat social. Continua havent 

barreres culturals i econòmiques que fan que no tota la població accedeixi i aprofiti els 

equipaments de la ciutat. L’enquesta realitzada durant la diagnosi reflecteix alguns 

d’aquests usos diferenciats en funció de l’origen i situació econòmica de la població. Per 

exemple, els equipaments esportius i culturals tenen un perfil d’usuaris esbiaixat per 

nivell d’estudis i situació econòmica.  

Es proposa una acció que identifiqui per als diferents equipaments quins perfils d’usuaris 

hi predominen i quins perfils en canvi en són absents, malgrat ser també destinataris 

diana de l’equipament. Un cop fet aquest exercici inicial, es tractaria d’idear mesures per 

apropar a una major diversitat de població als equipaments de referència de la ciutat. 
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Acció 20. Dinamització d’equipaments i espais per afavorir la participació i 

interrelació social  

De cara al foment de la convivència activa des dels equipaments, l’acció consistiria en 

introduir una dinamització més participativa dels equipaments, incorporant activitats que 

donin a les persones usuàries un paper més actiu – no només com a espectadors - i 

propiciïn en major mesura la seva socialització i implicació dins d’aquests espais.  

 

Acció 21. Continuar reforçant la permeabilitat escola – barri 

Aquesta acció preveu el reforç, continuïtat i vinculació al Pla de Promoció de la 

Convivència i el Civisme del Projecte Educatiu Comunitat i Escola. Es tracta d’un 

projecte originari del Pla d’Intervenció Integral de Bellavista, que ha estat assumit 

posteriorment des de l'àrea d'Educació i s’ha estès per al conjunt de la ciutat. El projecte 

té els següents objectius: 

• Col·laborar en la promoció i integració de les escoles i instituts com a ens claus 

en el futur del municipi i com a part de la vida social i cultural del poble. 

• Establir estratègies i accions perquè les escoles i els instituts, les AMPA i els 

serveis municipals puguin promocionar el civisme, la cordial convivència, la 

promoció sociocultural i educativa dels ciutadans i ciutadanes. 

• Promoure la cohesió social.  

Les línies d’actuació del Projecte Educatiu Comunitat i Escola són: 

• Creació d’espais de trobada, intercanvi i comunicació. 

• Promoció i difusió dels centres educatius del municipi. 

• Disseny d’accions orientades a treballar l’educació en valors. 

• Formació orientada a la criança i l’educació. 

• Dinamització de les associacions educatives. 

 

 

 

→ Objectiu específic: Objectiu específic : Promoure activitats que mobilitzin a la 

població dels diferents nuclis de població. 

 

Acció 22. Incentivar la mobilitat entre nuclis en la realització d’actes significatius 
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Aquesta acció preveu motivar una major mobilitat de població entre nuclis a través de la 

realització d’actes prou significatius com per atraure població més enllà de l’entorn de 

barri de cada equipament. Les accions poden ser molt diverses, tant esportives com 

socials i culturals (festivals, tornejos, fires, concerts, etc.). Es cercarà una rotació entre 

nuclis d’aquestes activitats més significatives. També caldrà preveure el reforç de 

mitjans de transport entre nuclis per facilitar la mobilitat de la població 

 

 

→ Objectiu específic: Potenciar projectes comunitaris que puguin atraure a la 

població menys vinculada al municipi i que alhora generin xarxes de relació més 

interculturals i compromeses amb la millora de la ciutat. 

 

Acció 23. Promoure una visió positiva de les Franqueses del Vallès a través de la 

comunicació de bones pràctiques de convivència 

Aquesta acció proposa una estratègia comunicativa que visibilitzi  experiències positives 

de convivència i participació comunitària a les Franqueses del Vallès. De manera 

periòdica caldrà preveure continguts a difondre en aquest sentit, vetllant per la 

representativitat dels cinc nuclis de població.  

 

Acció 24. Major participació i representativitat social en l’agenda cultural i festiva 

de les Franqueses del Vallès 

En l’àmbit de l’agenda cultural i festiva de la ciutat, es proposa ampliar el ventall de 

manifestacions populars que tenen representació en l’agenda cultural i festiva municipal. 

En aquest sentit, es proposa una major obertura a les iniciatives d’activitats 

socioculturals que pugui formular la població: enfocar-se en motivar i posar els mitjans 

per desenvolupar les iniciatives populars en comptes d’organitzar professionalment una 

agenda que només contempli a la població com a públic.  

Pel que fa a les comissions de festes, es preveu una major integració de noves entitats 

en aquests espais, de manera que les festes acullin també les propostes de les noves 

entitats que sorgeixen a la ciutat . 

 

→ Objectiu específic: Crear espais o projectes de treball en xarxa entre les entitats 

dels cinc nuclis poblacionals.  

 

Acció 25. Creació d’un òrgan o espai de coordinació entre entitats per facilitar 

l’organització d’activitats i el treball en xarxa 
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Es proposa un òrgan que faci de punt de trobada entre entitats dels cinc nuclis de 

població i que sigui l’espai on debatre, consensuar i organitzar activitats conjuntes 

dirigides al conjunt de la població.  

 

Acció 26. Obertura i renovació dels espais formals de participació 

Pel que fa als espais de participació com els consells, així com els processos 

participatius, un repte principal a superar és la tendència a recórrer sempre a les 

mateixes entitats i als mateixos interlocutors, en comptes de fer un esforç per ampliar i 

renovar periòdicament els cercles de participació. D’altra banda, sovint els òrgans de 

participació estables creats (consells principalment) adopten una dinàmica més 

informativa que participativa.  

Per tant, l’acció consistiria en:  

• Revisar la composició dels actuals espais formals de participació, per proposar 

la seva regeneració o ampliació.  

• Revisar les dinàmiques d’aquests espais, per tal de generar una participació més 

efectiva en aquells espais on actualment sigui baixa.  

• ‘Normalitzar’ la participació dels col·lectius immigrants, de manera que passin a 

estar més representats en els diferents òrgans de participació, evitant una 

participació exclusivament associada al fet migratori.  

 

Acció 27. Acompanyar a les entitats veïnals i reforçar el seu paper de millora del 

territori 

Es preveu una acció especial amb les associacions veïnals per tal que reforcin una 

funció central en elles com és la de treballar conjuntament per la millora de la comunitat 

i el territori.  

Per això, es preveu dotar aquestes entitats d’un suport tècnic específic potenciant la 

comunicació i formació i dotant-les d’eines per reforçar aquesta funció original.  
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Lideratge del Pla 
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Un bon diagnòstic i planificació són essencials per a poder desenvolupar un Pla, però 

serveixen de poc si no hi ha una bona previsió de l’organització que les impulsarà i 

adaptarà a possibles canvis contextuals.  

Els plans no són cap eina rígida: un pla ha de ser una hipòtesis de treball a mig termini. 

Ha de ser flexible i ha d’introduir, des d’un inici, processos d’avaluació i revisió per 

valorar l’adequació d’allò que s’està fent als objectius i l’impacte esperat.  

En el cas del Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme de les Franqueses del 

Vallès, el lideratge recau sobre la Regidoria de Participació i Relacions Ciutadanes. Tot 

i així, el Pla de promoció de la Convivència i el Civisme posa sobre la taula, arran de la 

diagnosi portada a terme i dels resultats obtinguts, la necessitat de definir una Àrea que 

pugui liderar i impulsar un treball coordinat per al foment sostingut de la convivència, 

dotada de recursos materials i humans suficients per poder desenvolupar amb èxit 

aquesta funció.   

Enumerem i repassem a continuació les funcions que ha de cobrir el lideratge del pla, 

des d’una vessant de lideratge col·laboratiu capaç de generar dinàmiques de reflexió, 

consens i col·laboració entorn al desplegament del Pla.  

1. Compromís i pacte polític sostingut  

2. Impuls i seguiment de les accions del Pla 

3. Execució tècnica de les accions  

4. Dinamització d’una taula o consell de convivència  

5. Cooperació transversal amb la resta de polítiques 

6. Avaluació de les accions 

7. Formació continuada 

 

1. Compromís i pacte polític sostingut entre els partits 

D’entrada dins de l’equip de govern, de manera que es compti amb la predisposició a 

col·laborar del conjunt de regidories amb les que, probablement, caldrà recolzar-se per 

a posar en pràctica el Pla. Per tant, qualsevol pla ha de ser debatut i aprovat per l’equip 

de govern en el seu conjunt.  

Idealment, el Pla també hauria de ser aprovat formalment pel Ple del consistori, amb 

l’adhesió del màxim de forces polítiques possibles. Presentar, debatre i aprovar per ple 

el Pla dona més garanties de sostenibilitat al projecte.  

 

2. Impuls i seguiment de les accions del Pla 

A banda dels consensos polítics, és fonamental comptar amb una àrea de referència 

amb personal amb dedicació suficient per poder liderar l’execució del Pla. 
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Liderar l’execució del Pla implica planificar les diferents passes de cada acció, els 

recursos necessaris, implicacions i cronograma que són necessàries per a dur-la a 

terme. Aquest desplegament continu i progressiu de les accions requereix d’un 

seguiment minuciós per a fer-les avançar, fase a fase.  

 

3. Execució tècnica de les accions 

El personal tècnic propi del servei o àrea de convivència pot ser l’executor directe 

d’algunes de les accions. Per exemple, tasques de mediació, suport a comunitats de 

veïns, sensibilització ciutadana, Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica (en 

coordinació amb Policia Local i altres agents implicats), dinamització de campanyes, 

participació en taules interdisciplinars...poden ser executades pels perfils tècnics 

especialitzats en convivència.  

Lògicament, el grau d’assumpció de tasques directes en l’execució tècnica de les 

accions dependrà dels recursos propis disponibles.  

 

4. Dinamització d’un grup motor i/o una taula o consell de convivència 

A més d’una àrea de referència dins l’organigrama municipal que assumeixi la política 

de convivència com una missió principal, es recomana comptar amb l’assistència d’una 

Taula interdisciplinar més àmplia, formada per personal de la regidoria responsable i 

d’altres regidories que es considerin especialment clau – i que segurament coincidiran 

amb les mateixes convidades durant el disseny d'aquest Pla i mencionades a l’apartat 

de metodologia. Aquest grup motor es reuneix en moments clau per prendre decisions 

rellevants sobre l’execució i l’avaluació del Pla.  

Més enllà d’un grup motor interdepartamental de caràcter més tècnic, es pot valorar la 

conveniència de nodrir la política de convivència amb altres òrgans de participació que 

incloguin la representació del teixit civil de la ciutat. Una opció és aprofitar espais 

existents adequats per debatre qüestions de convivència. Un altre opció és crear a 

propòsit de la política de convivència un òrgan propi, com pot ser una d’una Taula o 

Consell de Convivència, integrada per un conjunt plural d’agents, que funcioni a mode 

d’òrgan de deliberació i consens entorn a una agenda de convivència.  

 

5. Cooperació transversal amb la resta de polítiques 

Així com el Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme de les Franqueses del Vallès 

es pot acompanyar d’un òrgan plural de consens, també molts altres plans del consistori 

creen les seves pròpies taules interdsiciplinars que requeriran probablement 

representació de l’àrea de convivència. És fonamental, de fet, la participació activa en 

aquests espais, fent valdre la perspectiva i els principis de la convivència en la resta de 

polítiques locals. De fet, la principal via per transversalitzar la política de convivència 

passa per aquesta participació activa en els espais on es negocien la resta de polítiques.  
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6. Avaluació de les accions 

Pel que fa a l’avaluació, per tal que es pugui realitzar en bones condicions, cal planificar-

la des del principi: crear estructures que aglutinin i sistematitzin informació, creant 

indicadors d’avaluació.  

L’avaluació ha de comptar amb 4 tipus d’indicadors bàsics per a l’avaluació: 

• Execució: indicadors basats en la recopilació d'informació empírica, mesurable, 

rellevant i factible sobre els resultats directes de l’acció (ex. Nombre de persones 

que han participat d’un programa; posada en marxa d’un recurs…). Inicialment 

es planteja quin seria el valor desitjat per a aquell indicador  (quina és la meta 

desitjada o objectiu operatiu que volem aconseguir). D’aquesta manera, 

l’indicador il·lustra el que hem aconseguit i en quina mesura (percentatge) hem 

aconseguit l’objectiu operatiu fixat.  

• Satisfacció: en algunes accions pot ser rellevant recollir indicadors subjectius de 

la satisfacció de les persones que participen de l’acció (beneficiàries, 

participants, destinatàries o els que les desenvolupen). El càlcul d’aquests 

indicadors implica que totes les accions han de preveure, un cop finalitzades, 

enquestes de satisfacció (o altres eines) dirigides a les persones beneficiàries i/o  

organitzadores.  

• Impacte: és l’indicador més difícil de calcular, per la dificultat d’aïllar les accions 

del medi en el qual es desenvolupen. És per això que les dades que es puguin 

recollir han de ser complementades amb les valoracions qualitatives però 

objectivades del personal tècnic. Á més, l’impacte de les accions es veu afectat 

per contextos favorables i desfavorables que han de ser tinguts en compte en la 

valoració.  

• Conclusions: Es tracta duna valoració qualitativa i global de l’acció i dels seus 

punts forts i febles de l’acció. Tal valoració ha de portar a una reflexió que passi 

per una presa de decisions a futur  per tal de millorar, canviar o decidir si es dona 

continuació a l’acció o no.  

Aquesta valoració final pot ser una primera passa per a la renovació del pla en un futur.  

 

7. Formació continuada 

Finalment, però no menys important, s’ha d’incorporar la formació continuada com una 

tasca estructural en el lideratge del Pla. La formació pot venir per moltes vies: cursos, 

participació en seminaris i jornades, grups d’intercanvi d’experiències, coneixement de 

bones pràctiques, etc 
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