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

Emergències
Policia Local. 938 467 575
Mossos d’Esquadra. 112
Policia Nacional. 091
Bombers. 112
Ambulàncies-Urgències. 112
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers.
938 425 000
Sanitat (demanar hora al metge 933 268 901)
CAP Corró d’Avall. 938 404 200
CAP Les Franqueses. 938 618 030
Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés. 902 130 014
Renfe. 902 320 320
Taxis. 938 703 028
Serveis (atenció al client)
Endesa. 800 760 909
Estabanell Energia. 900 250 260
Gas Natural. 902 200 850
Sorea. 900 405 070 / 900 304 070
Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058
Jutjat de Pau. 938 465 578
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall.
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

R

ecordo que el dijous 12 de
març l'equip de govern,
juntament amb els tècnics
municipals, ens vam reunir
per veure com gestionar la situació
que ens venia a sobre. Aquí ja ens vam
avançar al que després va succeir. Vam
començar a planificar. El dissabte 14
de març el govern espanyol va declarar
l'Estat d'Alarma que va entrar en
vigència el diumenge 15 de març. I vam
entrar en una situació mai viscuda,
desconeguda, amb molts interrogants.
El nostre món va canviar. El dilluns
15 de març ens vam reunir amb tota
l’oposició (els que van venir) per
començar a prendre decisions.
Han passat moltes coses, però crec sincerament que, des de les Franqueses,
s'han gestionat prou bé. Cada setmana es reunia el Comitè Estratègic (Sanitat i
Protecció Civil) i el Comitè Tècnic, ampliat amb participació política de tot el plenari,
per analitzar com evolucionava la pandèmia i prendre les mesures adients en cada
moment.
Aprofito per a fer un reconeixement molt sentit a tots els professionals anomenemlos essencials que durant aquests mesos han estat al peu del canó, en contacte
directe amb el virus, treballadors/es municipals, sociosanitaris, policies locals,
botiguers de productes essencials, polítics, si, també polítics, a les empreses
del municipi i de rodalies que ens donat material per a fabricar EPI's i molt
especialment a la xarxa de voluntaris i voluntàries que des del minut 1 han treballat
per assegurar equips de protecció individual al nostre hospital de referència, a les
nostres residències, fabricant mascaretes, bates..., per a la nostra gent gran, per
als nostres infants i per a tots els franquesins i franquesines que ho sol·licitaven.
I felicitar també a tota la població de les Franqueses pel seu comportament
exemplar, excepte comptades excepcions. Mireu, som a les Franqueses a dia d'avui
més de 20.400 habitants. Només que un 3% hagi tingut alguna conducta incívica,
estem parlant de més de 600 persones, que en són moltes i es veuen molt, però el
veritablement important és aquest 97% de persones que són les que ens han fet i
estan fent guanyar la batalla. GRÀCIES, MOLTES GRÀCIES.
Però ara ens toca com a ajuntament fer “un pas més”. Després d’uns mesos molt
durs ara toca treballar intensament per fer front a la “nova normalitat”. Una “nova
normalitat” que encara no sabem exactament com serà, però el que tenim clar a
l’Ajuntament de les Franqueses és que haurem d’estar més aprop que mai de la
ciutadania, de la gent que pateix, dels comerços, de les empreses...
Per això, l’Ajuntament de les Franqueses ha preparat un Pla de Xoc per a fer front
als efectes de la Covid-19. Un pla que preveu una inversió de prop d'1.200.000 euros
a través de 4 eixos (1 Mesures de protecció a les persones; 2 Mesures de reactivació
ocupacional a treballadors, empreses i comerç local; 3 Mesures de millora fiscal; i
4 Mesures de suport a la cultura, educació, esport i el teixit associatiu ). Aquests 4
eixos es despleguen en 58 accions. Un Pla de Xoc d'Ajuntament. Per tant permeteume que agraeixi la implicació dels grups municipals que s’han adherit a aquest Pla
de Xoc amb les seves aportacions: JxLF-Junts, PSC-CP, IEC-AM i CsLFV. Perquè
fer front a una situació de crisi en un moment tant crític com el que hem viscut
és responsabilitat de tots. En aquests moments és quan cal sumar més que mai.
#ensensortirem #totanirabé
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[ actualitat ]
Més d'1.100.000 euros al Pla de Xoc
contra els efectes de la Covid 19

El document inclou un total de 58 accions dividides en 4 eixos estratègics

L

'Ajuntament de les Franqueses ha destinat més
d'1.100.000 euros a un Pla de Xoc per pal·liar els efectes
de la Covid 19. El document es composa d'un total de 58
accions repartides en 4 eixos estratègics:

• Eix 1 Ocupació i Comerç: 450.000 euros destinats
a mesures de reactivació ocupacional a treballadors,
empreses i comerç local

• Eix 2 Impostos i Taxes: 190.000 euros destinats a
mesures de millora fiscal
• Eix 3 Ciutadania: 300.000 euros destinats a mesures de
protecció a les persones
• Eix 4 Cultura, Educació i Esport: 230.000 euros destinats
a mesures de suport a la cultura, l'educació i l'esport.
El Pla de Xoc de les Franqueses compta amb el suport de
l'equip de govern, format per JxLF-Junts i PSC-CP, i els
grups a l'oposició d'IEC-AM i CsLFV. "No és una Pla de Xoc
de govern, sinó un Pla de Xoc de les Franqueses", ha destacat
l'alcalde, Francesc Colomé, durant la seva presentació. I és
que aquest document s'ha començat a elaborar a partir d'una
anàlisi de la situació tan social com econòmica i la proposta
d'accions per combatre els efectes de la pandèmia buscant
sempre la unitat de tots els grups municipals per generar un
Pla de Xoc de municipi en un moment com l'actual. Durant
la seva intervenció, Colomé també ha recordat la duresa
dels moments viscuts des del mes de març i ha volgut agrair
especialment la feina de persones que han estat clau en el
procés com ara el personal sanitari, les empreses que han
fet donacions i sobretot la xarxa de voluntaris que ha repartit
material entre particulars, centres sanitaris i residències de
gent gran.
La portaveu de JxLF-Junts, Montse Vila, ha explicat que
aquest Pla de Xoc té dos objectius molt clars: ajudar les

L'alcalde, Francesc Colomé, durant la presentació del Pla de Xoc

persones i reactivar l'economia local. "Aquest pla no acaba
aquí, no està tancat. Hi haurà una comissió de seguiment i, si
es detecten noves necessitats, es modificarà", ha assegurat
Vila. El portaveu del PSC-CP, Juan Antonio Corchado, ha
explicat que la prioritat d'aquest document són les persones.
"El nostre deure com a administració pública és assegurarnos que tothom tingui garantides les necessitats bàsiques,
que tothom pugui fer front a les despeses d'aliments i
subministraments. En definitiva, que tothom pugui viure
dignament”, ha dit Corchado.
El portaveu d'IEC-AM, Rafael Bernabé, ha explicat que el
seu grup s'ha unit al Pla de Xoc perquè és necessari per a
la ciutadania. "Hem vist una voluntat sincera de l'equip de
govern. Ara més que mai les persones han d'estar per davant
de tot", ha dit Bernabé. De la seva banda, el portaveu de CsLFV,
Amador Doncel, ha explicat que aquest projecte no entén
"d'ideologia ni de banderes". "Ara és el moment de treballar
per la crisi social i econòmica. Serà positiu i tindrà un impacte
directe cap a qui pitjor ho està passant", ha assegurat Doncel.

Els portaveus dels grups municipals Montse Vila (JxLF-Junts), Juan Antonio Corchado (PSC-CP), Rafael Bernabé (IEC-AM).i Amador Doncel (Cs les
Franqueses) durant la presentació
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"Ara més que mai hem d'estar al costat de
la ciutadania"
Entrevista a l'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé

L

es Comencem la fase de represa.
Quina valoració faria de tot aquest
temps des del mes de març?

Ara, amb la fase represa, sembla
que tot es torna a activar i tornem a un
punt optimista que potser alguns dies vam
perdre. I és que des del 12 de març, el dia
que l’equip de govern i alguns tècnics ens
vam reunir per planificar com faríem front a
la situació generada per la pandèmia, hem
viscut moments molt difícils, d’incertesa
absoluta. A més, cal tenir molt clar que
no hi havia cap precedent proper que ens
pogués servir per marcar un camí. L’última
pandèmia data de principis del segle XX i
cap de nosaltres ens podíem imaginar una
situació com la que hem viscut.
S’han hagut de prendre moltes decisions
ràpidament. Com ha estat tot aquest procés?
Des de la declaració de l’Estat d’Alarma hem hagut d’estar
organitzats, en alerta i prenent decisions constantment per
aplicar tot el que s’anava decretant al nostre municipi. I això no ha
estat fàcil. No ha estat fàcil perquè mentrestant anàvem perdent
vides i sabíem que l’entrada del virus a segons quins llocs,
com a les residències de gent gran, podria tenir conseqüències
devastadores. La prioritat era aturar la propagació de la Covid
19.
A aquesta incertesa s’ha afegit que hi havia manca de material
sanitari, oi?
És clar, en els moments en què el virus estava tenint una
incidència més ferotge, que teníem els centres sanitaris
col·lapsats també hi va haver molta preocupació perquè no es
disposava del material necessari per fer front a les necessitats
que hi havia en aquell moment.
Des de l’Ajuntament va sorgir la necessitat d’ajudar, sabíem que
havíem de fer alguna cosa com a administració més propera la
ciutadania. Va ser aleshores quan ens vam posar en contacte amb
la xarxa de voluntaris i vam coordinar la recepció i el repartiment
de material. A més, ens vam organitzar amb persones de
tots els pobles del nostre municipi per crear una altra xarxa
dirigida a ajudar a aquells qui per situacions de vulnerabilitat
no podien sortir de casa per adquirir productes essencials. I
hem cuidat especialment de la nostra gent gran fent trucades
personalitzades per donar suport en tot el que fos necessari.
I a banda de totes les conseqüències a nivell de salut, cal
sumar-hi les econòmiques. Com s’ha treballat aquest aspecte?
Les conseqüències en l’aspecte de salut han estat molt dures,
però és que paral·lelament hem hagut de pensar també en
les conseqüències econòmiques. L’aturada que hi ha hagut a
nivell mundial ha afectat a molts sectors. Nosaltres no podíem
deixar sola a la nostra ciutadania i hem hagut de pensar accions

L'alcalde, Francesc Colomé, durant la presentació del Pla de Xoc

destinades a ajudar a les persones, als comerços, a les
empreses... Jo sempre dic que la creació d’ocupació és la
millor política social. Ara toca treballar per garantir benestar
al municipi a tots els nivells i per això hem engegat un Pla
de Xoc que recull 58 accions en quatre eixos diferenciats.
Destinarem més d'1.100.000 euros a pal·liar els efectes de la
Covid 19.
Per fer-ho possible han comptat amb el suport dels grups
municipals?
Nosaltres hem fet una anàlisi de com està la situació. Hem
parlat amb totes i cadascunes de les àrees per detectar
quines són les necessitats actuals tant a nivell social com
econòmic. A partir d’aquí hem obert diàleg amb tots els grups
municipals perquè creiem que un Pla de Xoc ha de ser un
projecte unitari. Tots els partits han tingut l’oportunitat de fer
les seves aportacions i finalment ha estat un acord amb la
majoria dels grups municipals (JxLF-Junts, PSC-CP, IEC-AM i
CsLFV). Per tant, no es tracta d’un Pla de Xoc de govern, sinó
un Pla de Xoc de les Franqueses.
Ara, mitjançant una comissió de seguiment, ens assegurarem
que es compleixen totes aquestes accions o si hi ha d’haver
variacions en funció de les necessitats que puguin sorgir
en els propers dies. Ara més que mai l’administració més
propera, l’Ajuntament de les Franqueses, ha d’estar al costat
de la ciutadania. I així ho farem. Les persones han d’estar per
davant de tot.
És optimista?
I tant que sí! Ara vist amb perspectiva som conscients
que hem passat una època molt dura, sabem que la “nova
normalitat” no serà fàcil, però estem segurs que ens en
sortirem. D’aquesta experiència n’hem d’aprendre moltes
coses per, tots junts, fer un món millor en què el benestar
col·lectiu passi per damunt de l’individual.
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[ actualitat ]
Les Franqueses entra a la Fase de Represa

Les mesures d'aquesta fase seran vigents mentre es mantingui el pla de
malalties emergents

P

La Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució
SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual tot el territori
català entra a la "Fase de represa" respecte la Covid
19. Aquesta resolució determina les mesures a aplicar
mentre resti vigent el Pla d'actuació del PROCICAT per a
emergències associades a malalties transmissibles emergents
amb potencial alt risc, o sigui, fins que les autoritats sanitàries
decretin que la capacitat de contagi de la Covid 19 s'ha minimitzat
a nivells similars a d'altres malalties contagioses.
Com a eixos principals, la resolució determina que no hi ha
restriccions de mobilitat dins el territori català i traspassa la
corresponsabilitat de l'adopció i del compliment de les mesures
de seguretat per evitar un rebrot a cadascun dels sectors
econòmics i socials, els quals hauran d'elaborar plans sectorials
específics. També determina que les administracions públiques,
i per tant l'Ajuntament de les Franqueses en el nostre cas, són
les responsables de donar suport, de fer seguiment i d'informar
sobre les mesures i l'evolució de la pandèmia.
La resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, marca els punts bàsics
a partir dels quals ha de començar a treballar cada sector:
Distància física interpersonal de seguretat
Serà d'1,5 m, en general, o l'equivalent a 2,5m2 per persona.
És exigible entre persones o grups que no mantenen contacte
proper de forma habitual.
Ús de mascareta
Obligatòria a partir dels 6 anys a la via pública o en espais
tancat d'ús públic sempre que no es pugui mantenir la
distància de seguretat i en tots els transports públics.
Reunions i activitats socials i d'oci
No hi ha més restriccions de nombre o d'aforament que les
que s'estableixin en l'espai, sempre i quan permetin mantenir
la distància de seguretat entre persones. En el cas d'activitats
organitzades per tercers, l'organització serà la responsable
de vetllar pel compliment de les mesures de seguretat
sanitària.
Aforaments a l'aire lliure
S'ha de garantir la distància de seguretat. Només es podrà
rebaixar aquesta distància si és obligatori l'ús de mascareta i
es porta un registre d'assistents o preassignació de localitats.
S'han de crear espais no permeables sectoritzats de màxim
2.000 persones o fins a 3.000 en cas de seients preassignats.
8

Aforaments en espais tancats
S'ha de garantir la distància de seguretat. Només es podrà
rebaixar aquesta distància si és obligatori l'ús de mascareta i
es porta un registre d'assistents o preassignació de localitats.
S'han de crear espais no permeables sectoritzats de màxim
1.000 persones o fins a 2.000 en cas de seients preassignats.
Mesures en congressos, fires i altres
Estan permesos sempre que s'asseguri la distància de
seguretat i un aforament que doni una superfície de 2,5m2 per
persona.
L'entitat promotora està obligada a portar un registres
d'assistents; establir control de fluxes d'entrada, de sortida
i de mobilitat interna; posar a disposició dels assistents
desinfectants i eixugamans d'un sol ús i, crear un pla
d'autoprotecció.
Aforament en establiments i activitats d'hostaleria i
restauració
S'ha de garantir la distància de seguretat.
S'ha de fomentar la prereserva.
Mentre no s'aprovin els nous plans sectorials de la Fase de
Represa, seran vigents els plans aprovats a la Fase 3 del
desconfinament pel que fa a aforaments i ocupació màxima
dels espais.

[ actualitat ]
L’Espai Can Prat, un projecte fet realitat

L’equipament acull el Centre d’Atenció Primària de Corró d’Avall, un
pavelló poliesportiu i una biblioteca

E

ntre els anys 2013 i 2014 es va fer un procés participatiu per decidir el nou ús a un projecte que definia un centre cultural amb
auditori. Després de tot el procés, aquest equipament es va transformar en un edifici polivalent que hores d’ara acull un Centre
d’Atenció Primària, un pavelló poliesportiu i una biblioteca. Tot i que amb algunes restriccions com a conseqüència de la Covid
19, actualment tots els serveis estan preparats per atendre la ciutadania.
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L’Ajuntament instal·larà un ascensor a la
plaça dels Països Catalans

L’objectiu és connectar el passeig Andalusia i el carrer Navarra entre els
que, actualment, hi ha un desnivell de 10,5m d’alçada

L

’Ajuntament impulsa la redacció del projecte executiu per a la instal·lació d’un
ascensor a la Plaça dels Països Catalans, que connecti el passeig Andalusia amb
el carrer Navarra.
Amb aquesta actuació es pretén millorar la mobilitat a les Franqueses i ampliar els
itineraris accessibles per a vianants. El projecte recollirà la connexió d’una de les artèries
més importants de Bellavista, el passeig Andalusia, amb una zona d’equipaments públics
de gran importància tant per Bellavista, com pel conjunt de les Franqueses.
Accedir al Centre Cultural de Bellavista, la Biblioteca Municipal de Bellavista, l’Escola
Bellavista-Joan Camps i Giró, l’IES Lauro i la Zona Esportiva de Bellavista serà més senzill
gràcies a la construcció d’aquest ascensor, que es preveu que tingui un cost aproximat de
350.000 euros. El 50% del finançament de l’obra prové de la Generalitat de Catalunya a
través del Pla de Barris de Bellavista, un projecte que s’inicià el 2010 i finalitza el mes de
març del 2021.
El consistori preveu realitzar l’actuació durant els propers mesos per donar solució
a l’important desnivell existent entre el passeig Andalusia i el carrer Navarra, 10,5m
d’alçada salvat per un talús d’una pendent mitjana del 40%. En alguns punts aquesta
pendent es resol amb talús vegetal, i en els punt més inclinats, amb un mur de rocalla.
Actualment, per tal de comunicar el passeig Andalusia i la plaça dels Països Catalans
amb el carrer Navarra i els equipament de la zona hi ha unes escales que cobreixen el
desnivell a l’alçada del carrer Orient.

Finalitza la rehabilitació de les façanes i porxos del pati nord de l’Ajuntament

L

’Ajuntament de les Franqueses ha finalitzat el procés de rehabilitació de les
façanes i porxos del pati nord de l’edifici modernista, l’antiga escola de nens.
Per fer-ho s’ha disposat de la subvenció de 200.000 euros que la Diputació de
Barcelona dedica a edificis singulars i elements patrimonials, i de la subvenció de
55.792 euros de la Generalitat de Catalunya per a l’execució d’obres de restauració i
conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2018-2020.
Les actuacions realitzades han estat:
Neteja i consolidació dels revestiments d’estuc en bon estat.
Neteja i consolidació dels tancaments d’obra vista.
Refer els estuc i enrajolats nous que no es podien conservar perquè el seu estat no era
l’adient.
Restauració de la fusteria de portes i finestres malmeses per millorar l’estanqueïtat.
Reforç de l’estructura de bigues del porxo, tractament contra l’oxidació i nova pintura.
Impermeabilització de la coberta dels porxos per les nombroses filtracions d’aigua que
malmetien l’estructura de suport.
Refer la vorera perimetral de l’edifici per millorar la impermeabilització del mur de la
façana.
Aquesta intervenció s’ha realitzat seguint el principi de la mínima intervenció, és a dir,
assumint com a natural la degradació del pas del temps d’alguns elements i evitant els
tractaments que puguin agredir la integritat de l’edifici. A més a més, la consolidació s’ha
realitzat amb productes i mètodes que no alteren les propietats fisicoquímiques dels
materials ni l’estètica de l’obra.
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[ actualitat ]
La darrera convocatòria de Pla de Barris
ajudarà a rehabilitar 5 finques de Bellavista
La Generalitat allarga el termini d'execució de les actuacions fins al
març de 2021

L

a de 2020 ha estat la darrera convocatòria per demanar
ajudes a la rehabilitació d'edificis a Bellavista. El programa
anomenat "Pla de Barris" gestionat per l'Ajuntament de les
Franqueses i cofinançat per la Generalitat de Catalunya,
arriba a la seva fi. La data marcada era el 31 de desembre
de 2020, tanmateix, donades les circumstàncies sanitàries
excepcionals dels darrers mesos que han obligat a paralitzar
tots els terminis administratius, s'han ampliat els terminis fins al
primer trimestre de 2021.
Un total de 5 comunitats de veïns seran beneficiàries dels ajuts a
la rehabilitació de les seves finques durant aquest 2020. L'import
total de les subvencions per a aquesta darrera convocatòria és de
150.000 euros. Es preveu que la notificació dels ajuts arribi a les
finques demandants a finals de juny, des d'aquesta data tindran
15 dies hàbils per iniciar les actuacions i 5 mesos per finalitzarles. Les obres que poden realitzar als edificis són:
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• L’esmena de patologies estructurals.
• La rehabilitació de façanes principals, posteriors, patis
interiors i mitgeres.
• L’adequació de les instal·lacions comunitàries (aigua,
electricitat...)
• Les obres de rehabilitació de cobertes i terrasses.
• Les obres de retirada d’elements obsolets de fibrociment amb
amiant.
• Les obres per a la millora de les condicions d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques i l’adequació dels espais
comuns de l’edifici (vestíbuls i escala).
• Les obres per a la millora de l’eficiència energètica
Des de 2014, any de la primera convocatòria, 41 finques han
pogut rehabilitar-se gràcies als ajuts de Pla de Barris. En total,
en les 6 convocatòries, s'han invertit 1.469.772,28 euros en la
rehabilitació d'edificis a Bellavista.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ les Franqueses en imatges ]
Cloenda dels tallers per a la gent gran
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[ matriculacions curs 2020-2021]
CALENDARI DE TRÀMITS
→ EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO (3 a 16 anys)
Matrícula del 13 al 17 de juliol
→CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG ( + 16 anys)
→ BATXILLERAT (+ 16 anys)
Matrícula del 8 al 14 de juliol
→CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ( + 18 anys)
Matrícula del 2 al 9 de setembre

Centres de primer cicle d'Eduació Infantil i Primària
Escola Bellavista-Joan Camps
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
Carrer d'Astúries, 2 (Bellavista) 930 138 087
Correu: a8059780@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escbellavista/intranet/

Escola Camins
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
C. de Rafael Alberti, 4 (Corró d'Avall) 938 402 215
Correu: ceipcamins@xtec.cat
www.escolacamins.cat
Escola Colors
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
Carrer de Valldoriolf, 2 (Bellavista) 938 497 222
Correu: a8066413@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escolacolors/intranet/

Escola Guerau de Liost
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
Carrer de la Riera, 4 (Corró d'Avall) 938 463 216
Correu: a8060939@gmail.com
www.gdl.cat
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Matrícula de l'1 al 7 de setembre

→ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (+ 18 anys)
Matrícula de l'1 al 7 de setembre

Escola Joan Sanpera i Torras
2n cicle E. Infantil i E. Primària (3-12 anys)
C. Joan Maragall, s/n (Corró d'Avall) 938 495 594
Correu: ceipjoansanpera@xtec.cat
www.escolajoansanpera.cat
Centres d'Educació Secundària Obligatòria
Institut el Til·ler
Educació Secundària i Batxillerat
Correu: a8065391@xtec.cat
Ctra. de Ribes, 45-55 (Corró d'Avall) 938 402 852
www.inseltiller.cat
Institut Lauro
Educació Secundària, Batxillerat i Cicles
Formatius
Correu: ieslauro@xtec.cat
Carrer d'Astúries, 3 (Bellavista) 938 402 582
https://blocs.xtec.cat/inslauro
Centre de Formació d'Adults Bellavista
Cursos de català, castellà, anglès i
Competic, GES i preparació a la prova
d'accés a Grau Superior
Carrer de Rosselló, 37. 938 402 653
Correu: cfabellavista@xtec.cat
https//: agora.xtec.cat/cfabellavista/
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INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES OBERTES
amb aforaments limitats i mesures de seguretat obligatòries
per al seu ús
LES ENTITATS ESPORTIVES HAN DE FER RESERVA PRÈVIA D’ESPAIS AL
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ D’AMUNT
ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ D’AVALL
Pavelló poliesportiu obertura prevista 6 de juliol
ZONA ESPORTIVA DE LLERONA
ZONA ESPORTIVA DE BELLAVISTA
TIR AMB ARC (nau i exterior)
PAV 1 ESPAI CAN PRAT obertura prevista 6 de juliol
PISTES MPAL. PETANCA pl. Malagarba

Condicions d’ús dels equipaments esportius
NORMES GENERALS
• Aforament màxim de 20 persones o del 50%.
• Evitar el contacte físic i mantenir la distància mínima de 2 metres.
• S’habilitaran torns d’accés.
• Està permès l’ús dels vestidors i de les dutxes.
• En el cas del pàdel i del tennis l’ocupació màxima és de 2x2 amb 2 metres de distància.
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
Obertura prevista el 25 de juny
• Aforament d’espais limitat
• Reserva prèvia on-line de les activitats
dirigides

PISCINA D’ESTIU
Obertura prevista el 27 de juny
• Accés limitat amb control d’aforament
• Actualització de dades d’aforament cada 30
minuts al web del CEM les Franqueses
• Es recomana consultar l’aforament abans
d’accedir a la instal.lació
Consulta les condicions d’ús dels espais i els horaris de
les classes dirigides a www.cemlesfranqueses.com

ESPORT FEDERAT
• Es permeten tasques individualitzades de caràcter tècnic i físic
• Es permeten els entrenaments físics amb 20 esportistes com a màxim.
• Es permeten les reunions tècniques.
• Està permès l’ús dels vestidors.
• L’aforament màxim és del 50%.
• S’habilitaran torns d’accés.
• Cal respectar la distància de seguretat de 2 metres.
• Les entitats esportives han de fer reserva prèvia d’espais al Patronat Municipal d’Esports.

[ grups polítics ]
Montse Vila

Portaveu del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)
Ja som a la Nova Normalitat. Una etapa, en què més enllà de prohibir, el que fa és apostar per la responsabilitat . Responsabilitat que
tots hem de tenir per evitar un nou confinament, ja que cal conviure amb el virus mentre no hi hagi tractament que funcioni ni vacuna que
ens protegeixi. Les normes són fàcils; rentat de mans, distància i mascareta.
No hem d’oblidar que el confinament ha estat dur, difícil i nou per a tots. Una etapa de canvis constants, de normes i prohibicions, de
desconcert i sobretot de por. Van tancar les escoles, molts negocis van abaixar persianes i molts de nosaltres vam passar a teletreballar.
Entre tots vam deixar els carrers buits.
Des de JxLF el nostre sincer agraïment a tots i cada un de vosaltres; des dels més petits fins als més grans. Gràcies per quedar-vos a
casa, per seguir les normes, per la vostra responsabilitat i per fer més fàcil la feina dels qui han hagut de treballar. Gràcies també a tots
als qui us ha tocat estar al peu del canó.
Ens sentim orgullosos dels nostres veïns/es, que han respost a les crides solidàries; als voluntaris/es que han cosit més de 7.000
mascaretes, als voluntaris/es que han anat a comprar per a la gent vulnerable; i a les empreses, entitats i veïns/es que han fet donacions.
Pels regidors de JxLF també ha estat una situació nova i difícil que ens ha obligat a treballar set dies a la setmana per adaptar-nos a
les normatives que dictava el Govern sense deixar d’atendre als ciutadans/es. Hem mantingut l’atenció presencial i el treball a totes les
àrees per donar el màxim suport i estar preparats per la nova etapa. Hem treballat de valent, juntament amb la majoria de grups polítics,
en el Pla de Xoc per ajudar a pal·liar els efectes d’aquesta pandèmia. El nostre compromís continua.

Juan Antonio Corchado

Portaveu del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés [PSC-CP]
Ingreso mínimo vital como medida de protección social .
En estos últimos meses, la economía de muchos hogares ha quedado bajo mínimos debido a los daños colaterales de la pandemia
mundial que estamos sufriendo con el Covid19.
Es por este motivo que desde el gobierno progresista de España se ha procedido a la creación de una prestación nueva dirigida a
las familias sin ingresos y en situación de necesidad. Esta medida se ha diseñado como la última red de protección, cuando persista
la necesidad, una vez agotadas las medidas vinculadas al nuevo marco de convivencia, dirigidas a la inclusión económica, social y
laboral y de mejora de la protección por desempleo. Se calcula que irá dirigida a 730.000 hogares, 1.847.000 personas y 2.3 millones
de niños/as.
El objetivo de este ingreso mínimo vital es: proporcionar a las familias sin ingresos una renta que les permita afrontar las necesidades
más básicas, terminar con la pobreza infantil extrema con una prestación por hijo a cargo, combatir el incremento de la desigualdad,
luchar contra el incremento de la pobreza, compensar el descenso abrupto de la protección por desempleo y la pobreza laboral.
Des de el PSC de Les Franqueses abogamos por la reconstrucción social y económica de todo el territorio, ya sea a nivel local,
autonómico o estatal. Juntos estamos venciendo este virus y juntos saldremos de las dificultades que nos ha ocasionado, tenemos la
obligación de trabajar y estar siempre junto a vosotros.

Rafael Bernabé
Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
El nostre grup municipal participa, de forma activa, en l’elaboració del pla de xoc llançat per l’ajuntament. Ressaltem que ha sigut
un esforç per part nostra, ja que les relacions entre equip de govern, en quan a presa de decisions, es nul.la, no sens consulta mai
i sovint ens assabentem per la premsa. Es un avançament que l’equip de govern hagi buscat la participació dels grups de l’oposició
i esperem que això no sigui només postureig, sinó un canvi de rumb. Considerem positiu que en una situació com la que tenim i la
que vindrà els ajuntaments ens posem les piles i facilitem, per un canto fomentar i mantenir la activitat econòmica del petit i mitja
empresari, bonificant aquelles empreses que generen o mantenen llocs de treball. Per un altre recolzar en tot el que puguem a
aquelles persones o famílies que ho estan passant malament en aquest moment, i no nomes des de un punt de vista purament
assistencial, sinó generant xarxes entre veïns que permeti detectar i ajudar en el que calgui. També hem de fer un esforç per incentivar
el mon de la cultura, que es i serà un dels grans damnificats d’aquesta situació, i això implica fer un esforç en generar i contractar
contingut cultural, fer mecenatge. També abaratir costos perquè la gent pugui tornar a enganxar amb la practica de l’esport, fent
bons familiars per accedir a equipaments com la piscina exterior ja que molta gent haurà de renunciar a fer vacances. Gràcies, fins
aviat i cuidem-nos molt.
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Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]
La responsabilidad, la colaboración, el apoyo y la sensatez han sido nuestras consignas durante toda esta pandemia. Con
sentido del deber, de estar a la altura de las circunstancias y trabajar desde una oposición constructiva y conectada con los
problemas derivados de la crisis del coronavirus poniendo siempre el interés de nuestros vecinos en el centro de nuestras
decisiones.
Atrás parece que ya ha quedado lo más duro de la crisis sanitaria y ahora empieza una crisis social y económica que nos va a
exigir a los políticos dar una respuesta eficaz e inteligente y ser parte activa de la solución.
El ayuntamiento es la administración más cercana a nuestros vecinos y vecinas; y esta proximidad es fundamental para poder
escuchar sus demandas desde la cercanía valorando correctamente los problemas y poder dar así una solución satisfactoria.
En el plan de choque municipal que se está diseñando nuestro grupo ha aportado también propuestas para conseguir que
ningún vecino se quede atrás. Propuestas como apoyar a los autónomos y los comercios para reactivar la economía, aumentar
las partidas en políticas sociales para que ningún vecino lo pase mal por falta de recursos. Pero también con la mirada puesta
en desahogar a las familias y pymes con bajadas de impuestos en ejercicios futuros y recortando en gastos superfluos haciendo
una política más austera y sostenible.

Maria Forns

Regidora del grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa
Municipalista [SAL-CUP-AMUNT]
El nom no fa la cosa
Continuant amb la política d’aparador a què ens té acostumats, aquest govern municipal ha presentat a bombo i plateret un “pla
de xoc” que diu “de municipi”, i silencia que una part de l’oposició (ínfima, però una part) se n’ha desmarcat.
Com que tocava anunciar un pla de xoc, i ja fèiem tard, s’ha fet a correcuita, i s’ha anomenat així un totum revolutum de mesures
d’urgència preses durant la crisi, actuacions amb l’objectiu de pal·liar-ne els efectes, i actuacions ja previstes al marge de la
pandèmia. Analitzant els recursos que es destinen al pla, es fa evident quina és la prioritat d’aquest govern, perquè no s’ha tret
ni un cèntim del pressupost destinat al totxo.
El pla es va presentar als grups municipals en un esborrany poc rigorós, sense detalls del diagnòstic ni de les mesures, limitat
a sis mesos, sense preveure un possible rebrot, sense valorar la possibilitat de replantejar inversions ni de posposar despeses
no prioritàries per destinar-hi més pressupost.
Necessari, però insuficient, aquest pla difícilment podrà satisfer les noves necessitats que es plantegin, si no s’hi dediquen més
recursos. Malgrat tot, estem disposats a participar en la comissió de seguiment anunciada. Esperem la convocatòria.

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