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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
Agbar 900 405 070 / 900 304 070
Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058
Jutjat de Pau. 938 465 578
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall.
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

E

n aquest butlletí toca fer una
mirada enrere. Ara ha fet
just un any que la Covid-19
es va començar a estendre a
casa nostra. Poc ens imaginàvem en
aquell moment que un tancament,
inicialment de quinze dies, portaria
tants canvis a les nostres vides. I com
ha canviat tot des d’aleshores, oi?
No us enganyaré, posant el record

en aquelles primeres setmanes em
torna aquella sensació d’incertesa
i, fins i tot, per què no dir-ho, de por.
Si gestionar un municipi sempre té
la seva complexitat, fer-ho en un
moment on totes les situacions eren
incertes encara agreuja més la situació. No sabíem a què ens enfrontàvem realment
i, dia a dia, ens vam haver d’adaptar i decidir el més ràpid possible com aplicàvem les
directius genèriques que ens arribaven.

[ sumari ]
04-15
ACTUALITAT
Comença la fase de diagnosi del Pla
Local de Salut
Prop de 50.000 euros en ajuts
extraordinaris a les entitats esportives
Oberta la convocatòria d'ajuts al lloguer
per a persones de 65 anys o més
La Gala de l'Esport homenatja el millor
de l'esport 2020
La diada de Sant Jordi recupera part de
la presencialitat

L’equip de govern, des de la responsabilitat que ocupa, va començar a prendre

decisions, però vam tenir clar que això era un tema prou important com per treballar
tots plegats en la mateixa direcció. Govern i oposició vam estar connectats en tot
moment a través del comitè de crisi que es va crear per fer seguiment de la situació. A
les Franqueses tots i totes ens vam unir amb una única prioritat: els veïns i les veïnes
del nostre municipi.

Feia referència a les responsabilitats polítiques, però ara que posem la mirada en un

any enrere cal tornar a destacar la feina intensa durant aquells dies de tots els tècnics
i totes les tècniques de l’Ajuntament de les Franqueses; i també de tot el voluntariat.
Les primeres setmanes, quan el material encara no arribava, quan no era suficient,
quan ningú podia sortir al carrer,... ells i elles van ser claus i essencials. Persones
anònimes de Bellavista, Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Llerona i Marata es van
organitzar de manera exemplar perquè ningú quedés enrere. Van cosir mascaretes,
bates, van portar productes essencials a les persones vulnerables que no podien
sortir de casa... Tot i la por i la incertesa, les dificultats del moment els van unir i van
aconseguir treure forces per lluitar.
Ha passat un any, però vull agrair a tothom la seva predisposició. Som un municipi

amable, solidari i obert on en moments crucials sabem cuidar-nos. De fet, no hi ha
agraïment suficient per a totes aquelles persones que, de manera altruista, van dedicar
hores i hores de la seva vida a intentar salvar la dels altres. Realment és sorprenent
tota la capacitat d’organització que va sorgir ara fa un any a les Franqueses. Gràcies,
moltes gràcies a tots i a totes.

I només us vull demanar un últim esforç: no perdem l’esperança. Han estat mesos
complicats de pèrdues d’essers estimats, però també de contacte i certes llibertats.
Estem cansats, però no defallim. Hem de tenir present totes les premisses per evitar
el contagi de la Covid-19, siguem responsables, però no perdem mai de vista aquesta
entrega i generositat cap als altres. Ara toca prendre distància social, però no perdem
humanitat. Sempre ho dic i no em cansaré mai de fer-ho: no deixem ningú enrere,
avancem junts i juntes. Ens en sortirem segur.

10-11
Un any de Covid-19: el voluntariat

15
ESPECTACLES
Cloenda del Festival dels Amateurs

16-17
AGENDA
Consulta tota l'agenda del mes d'abril

I una vegada més moltes gràcies per tant esforç i dedicació.
Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

18-19
GRUPS
POLÍTICS
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[ actualitat ]
Comença la fase de diagnosi del Pla
Local de Salut

El pla es troba en la fase de diagnòstic amb enquestes a la població
sobre l'estat de salut al municipi

L

a futura elaboració del Pla Local de Salut de les Franqueses ja està en marxa. Actualment s'està iniciant el procés
de recollida d'opinions de la població amb l'objectiu de copsar la percepció sobre l'estat de salut del municipi a
partir dels indicadors disponibles i dels programes i projectes existents. Aquesta fase de l'etapa de diagnòstic prèvia
a l'elaboració del pla s'està realitzant a través d'una enquesta oberta a
la que hi podeu accedir a través del codi QR que trobareu en aquesta pàgina.
Prèviament, però, també s'han realitzat consultes i reunions amb el veïnat
dels diversos pobles de les Franqueses: a Marata a través del Centre Cultural,
a Corró d'Avall amb la col·laboració de la Cívica, a Bellavista i a Corró
d'Amunt i a Llerona amb el suport dels consells del poble dels dos nuclis.
Paral·lelament, s'han realitzat trobades amb tècnics municipals, amb personal
sanitari dels Centres d'Atenció Primària i de les farmàcies, amb el Centre de
Formació d'Adults i es preparen trobades amb col·lectius de dones. També
s'han realitzat trucades i recollit les impresions de les famílies a través d'un
quadern de debat familiar digital.
Les opinions copsades a través de totes les eines que s'han creat serviran
per iniciar el diagnòstic de la situació i de la percepció de la salut a les
Franqueses. Primer, a partir del buidatge es podran prioritzar necessitats a
nivell de salut i de benestar i, després, es procedirà a l'elaboració del pla.
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El Pla Local de Salut té com a objectiu aportar eines per planificar, ordenar i coordinar les actuacions municipals en matèria de
salut pública i comunitària, entenent la salut més enllà de la sanitat i com a un element clau per al benestar de la població de
les Franqueses. Aquesta visió transversal de la salut incorpora factors econòmics, culturals, mediambientals i socials vinculats
a polítiques no sanitàries.

Si vols saber-ne més o vols
participar-hi, pots escriure a
plalocalsalut@lesfranqueses.cat
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Prop de 50.000 euros en ajuts
extraordinaris a les entitats esportives
Durant el 2020 s'han concedit 11.878,72 euros en subvencions
extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid-19

E

l Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses
està treballant per aprovar durant aquest mes
d'abril la nova convocatòria d'ajuts per a entitats
esportives afectades econòmica i socialment per
la crisi sanitària de la Covid-19. Aquesta convocatòria
extraordinària, motivada pel Pla de Xoc, compta amb una
dotació pressupostària de 48.121,28 euros. La presentació
de sol·licituds es realitzarà a través d'un tràmit simplificat
que permetrà a les entitats que ja van optar a la convocatòria
ordinària no presentar cap documentació complementària.
El repartiment es basarà en el càlcul ponderat en funció
del nombre de llicències esportives.
Pel que fa a la convocatòria de 2020 s'han concedit un total
d'11.878,72 euros per pal·liar els efectes de la pandèmia a les
entitats esportives amb 11 sol·licituds estimades. Aquesta
convocatòria oberta al novembre de 2020 subvencionava
conceptes com l'adquisició de materials de neteja i prevenció
envers risc de contagi; l'elaboració de protocols i procediments
Covid-19 per a activitats i/o actes; l'adquisició de material
fungible per a la realització de les activitats i/o actes, i per la
difusió i comunicació, amb la finalitat de garantir una bona
gestió de la posada en funcionament de les mateixes: les
campanyes de sensibilització envers conductes segures; els
sobrecostos derivats de fer ús de sistemes i mecanismes que
impliquin reducció a zero del risc; les despeses de serveis
bàsics, subministraments, sous de personal, gestoria, etc.,
durant els períodes d’ aturada de l’activitat, i durant les fases
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de desconfinament i nova normalitat i, el sobrecost ocasionat
per tal de portar a terme els plans de contingència per adaptar
les activitats a la nova fase de represa.
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Oberta la convocatòria d'ajuts al lloguer
per a persones de 65 anys o més
Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 d'abril

E

l L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert el
període per demanar els ajuts al pagament del lloguer
per a persones grans. L'objectiu és facilitar l'accés i
la permanència de les persones de 65 anys o més
al seu habitatge habitual quan es trobin en risc d'exclusió
residencial.
Qui pot demanar la subvenció?
Hi poden optar les persones que acompleixin els requisits
següents:
• Tenir 65 anys o més a l'any natural de la convocatòria.
• Tenir residència legal a Catalunya
• Estar en risc d'exclusió social.En el cas de les Franqueses
els ingressos anuals de la unitat de convivència (UC) han
de ser els següents:
• 30.078,36 euros per a UC d'1 membre
• 31.008,62 euros per a UC de 2 membres
• 32.342,32 euros per a UC de 3 membres
• 33.420,40 euros per a UC de 4 membres
• Ser titular, com a persona arrendatària, del contracte
de lloguer objecte de la subvenció sempre que aquest
correspongui al domicili habitual i permanent i que la
persona hi estigui empadronada.
• No pagar un lloguer superior a 800 euros mensuals o de
900 euros en el cas de que hi hagi una persona amb mobilitat
reduïda reconeguda dins la UC.
• Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una
entitat bancària
• Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent de
la presentació de la sol·licitud, per transferència bancària,
rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora
on constin la identificació de les persones pagadora i
beneficiària i la quantia de la mensualitat corresponent.
• No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a
ser persona beneficiària de subvenció (Art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre)
• Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries
amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

Quin és l’import màxim d’aquest ajut?
L’import mensual de la subvenció serà d’un màxim de
200 euros mensuals i d’un mínim de 20 euros mensuals,
depenent del resultat dels càlculs abans exposats, i s’atorga
per a l’any de la convocatòria. Si l’import de l’ajut és igual
a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció
serà del 40 % de l’import de la renda de lloguer.
Fins quan i com la puc demanar?
Els ajuts al pagament del lloguer per a persones de 65 anys o
més es poden demanar fins al 30 d'abril de 2021.
La solicitud es pot presentar presencialment, demanant cita
prèvia, a l'Oficina Comarcal d'Habitatge o al Registre del
Consell Comarcal a habitatge@vallesoriental.cat i a 938 600
700. També es pot presentar de manera telemàtica al web de
l'Agència de l'Habitatge.
Trobareu més informació a www.lesfranqueses.cat
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[ actualitat ]
La Gala de l'Esport homenatja el millor de
l'esport de les Franqueses 2020
La tradicional Nit de l'Esport s'adapta a la normativa Covid-19 i se
celebra en format televisiu a través de VOTV

U

n programa de televisió, emès per VOTV la nit del 19
de març, ha servit aquest any per donar a conèixer els
guardons als/les millors esportistes i equips de les
Franqueses de 2020. Aquest nou format dels guardons
ha servit per fer un parèntesi en la tradicional nit de l'Esport
que fes possible homenatjar el millor del món esportiu de les
Franqueses i acomplir la normativa de seguretat sanitària per
la Covid-19.
El funcionament de les candidatures i la selecció dels finalistes
ha seguit el procediment habitual, un cop recollides totes les
propostes fetes directament pels clubs o pels esportistes, les
entitats esportives han escollit 5 finalistes per a cada categoria
individual (promoció masculina i femenina, formació masculina
i femenina, amateur masculina i femenina i millor entrenador/a)
i 3 finalistes per a les dues categories per equips (millor equip
masculí i femení). Finalment ha estat un jurat especialitzat qui
ha escollit els guanyadors/es d'entre els/les finalistes.

Durant la Gala de l'Esport, han recollit el premi 7 esportistes i 2
equips. A més a més, també s'ha fet una categoria especial per
homenatjar 4 entitats que han destacat durant la temporada
2019/2020: Societat de Caçadors de les Franqueses, CF
Bellavista-Milan, Club Tennis els Gorchs i l'Associació Esp.
Veteranas del CF Bellavista Milan.
8

La Gala de l'Esport ha servit també per agrair al món de
l'esport del municipi l'esforç realitzat durant un any marcat
per la Covid-19 que ha obligat a suspendre competicions,
entrenaments i a canviar la manera de viure la pràctica
esportiva. També la resiliència de totes les entitats i clubs
esportius davant el context generat per la Covid-19. Durant
la gala també s'ha fet menció a diverses entitats que han
destactat per la feina feina durant 2020 com les que continuen
sembrant èxits a un alt nivell competitiu català, estatal i
internacional com el Club de Patinatge Artístic, el Swetrade
Bowling Club, el Karate Nokachi, el CN les Franqueses,
Okamishin o el Club de Tir amb Arc. Les entitats que celebren
aniversaris importants com la Societat de Caçadors o el Tennis
els Gorchs. Les que han aconseguit ascensos importants com
el Club Futbol LF. Les que treballen en projectes inclusius
com la natació artística del CN les Franqueses o les que
aposten clarament per l’esport femení com el CE Llerona o el
CF Bellavista Milan, o projectes com Fletxes per l’Esperança
del Club de Tir amb Arc. També s'ha destacat la consolidació
d’esdeveniments esportius que posen les Franqueses al mapa
com la Copa Catalana de BTT del Club Ciclista Corró d’Amunt,
el torneig Lliga Mapfre de Tennis Femení del Club Tennis el
Gorchs, El Dark Cross i Campionat de Catalunya de Ciclocròs
de la Unió Ciclista LF, o els programes d’Esport, solidaritat i
cooperació de l’AE Ramassà.

ÍNGRID JULIÀ INGLÉS
Sweetrade Bowling Club LF
Millor, categoria amateur femenina

MARTINA LAGARES ANDRÉS
Club Natació LF
Millor, categoria promoció
femenina

PAU RIBES CULLA
Club Natació LF
Millor, categoria amateur masculí

VÍCTOR PALACIOS VILLALOBOS

Club Karate Nokachi
Millor, categoria promoció
masculí

JUVENIL A CE LLERONA
Millor equip femení

IONA LOBATO SÁNCHEZ
Club Karate Nokachi
Millor, categoria formació
femenina

ADRIÀ MAYMÓ ROSELL
Secció d'handbol del PME
Millor entrenador

JORDI CAMP ALABAU
Montesa Talent School Trial
Millor, categoria formació
masculí

PRIMER EQUIP CF LES FRANQUESES
Millor equip masculí

Mencions especials a entitats: (d'esquerra a dreta) SOCIETAT DE CAÇADORS DE LF, CF BELLAVISTA MILÁN, CLUB TENNIS ELS
GORCHS i ASSOCIACIÓ VETERANS BELLAVISTA MILAN

[ les Franqueses en imatges ]
Un any de Covid-19: el voluntariat

10

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Records de la pandèmia

Voluntaris/es rememoren les primeres setmanes de confinament
ALBA PUJADAS
"Es fa difícil transmetre sensacions, quan
estàs ocupada vivint les situacions del dia a
dia, però potser per això, amb la pandèmia,
els confinaments i l’aturada del que era la
teva vida “normal”, és un bon moment per
aturar-se i reflexionar-hi. I més ara, que fa
un any.
Durant el confinament vaig fer de
coordinadora de voluntaris de Corró d’Amunt.
Suposo que conviure amb una àvia gran i
vulnerable em fa ser més sensible, amb una
sensació de por pel que li podia passar, però alhora molta satisfacció per
la solidaritat que vaig viure a Corró amb els voluntaris i l’agraïment de les
persones que necessitaven el nostre ajut.
En una època on es va aturar, com he dit, la “vida normal” i les rutines
fins aleshores establertes, em va reforçar la necessitat de cuidar-nos, de
tenir cura els uns dels altres; però, alhora, amb una sensació de pèrdua
per la vida social: les sortides, els dinars ( amb amics o família),...que
probablement és el canvi més gran i que més voldria recuperar.
Ens queda la sensació d’incertesa, entre el canvi i la continuïtat, per
continuar vivint aquesta època".
SERGI GONZÁLEZ
"Com a responsable del grup de voluntaris
de Corró d’Avall, em sento orgullós de
l’equip que vam formar i de la feina feta.
Molts més van voler ajudar i van quedar a la
reserva. En moments durs de por, angoixa
i patiment col·lectiu, vam posar el nostre
granet de sorra per fer menys difícil aquella
situació. Tots estàvem convençuts que fèiem
el que s’havia de fer. Portant-los el pa, la
compra del supermercat, els medicaments
de la farmàcia, i parlant una mica amb ells,
sentíem una sensació d’orgull personal, i d’humanitat pels qui patien i
ens necessitaven. Ara, després d’un any de conviure amb la Covid-19,
puc afirmar que tenim un poble que va respondre, un poble compromès i
sensible a les necessitats de l’altre, i això com a societat es impagable".

PEPE BAENA
"Quan ens van tancar uns mesos a casa
vaig pregar a la meva habitació davant
les innumerables necessitats dels més
vulnerables de Bellavista (persones grans,
gent malalta pel coronavirus, amb manca
d’aliments i medicaments, sense llar…). Els
i les voluntàries de Càritas de la parròquia
tenien edats de risc i no podien ajudar
presencialment. És quan vàrem pensar fer
una crida general a la gent del barri per fer
un equip d’emergències. La resposta va ser prou generosa: joves i adults
de bona voluntat van començar a trucar al telèfon de la parròquia. Un
somriure d’agraïment em va sortir del cor quan em convertia en “centraleta
de coordinació” d’un equip que va fer un servei que no té preu. I es quan
vaig gaudir de la frase del meu amic Jesucrist: “Estimeu-vos els uns als
altres…”

MARTA MOLINÉ i LLUÍS POCURULL
"Som en Lluís i la Marta, membres i voluntaris
durant la primera onada de la Covid-19
del Grup de Muntanya de Santa Maria de
Llerona. Hem donat servei de voluntariat a
determinades persones del poble, Llerona. Un
servei encarat a donar cobertura pel que fa a
la compra del supermercat, a les farmàcies,
a la recollida de lots d’aliments al Xiprer, etc.
Hem donat cobertura a persones necessitades
amb independència que fossin o no positius/
ves: gent gran, gent de mitjana edat, gent
amb menors a càrrec, gent amb necessitats
de salut mental... Durant la primera onada,
davant la falta d'informació i desconeixement
que hi havia pel que fa a la pandèmia, ens
vam equipar i complir amb tots els protocols
que hi havia aleshores. Fou un esgotament
mental alhora que una molt bona experiència
a nivell de creixement personal. Una
experiència més que afegim, una experiència
més que ens ha obert noves finestres, una
experiència més a noves coneixences i a
noves necessitats reals existents i ignorades
fins el moment. Percebies, detectaves,
palpaves, adverties i senties el patiment de
les persones necessitades; els oferíem no
només la cobertura de les necessitats reals,
sinó l’escolta activa. Persones que en aquell
lapse de temps es trobaven soles i allunyades
de la societat temporalment. Tenien també
una necessitat molt més gran que la real: la
necessitat de ser escoltades, acompanyades,
recolzades i ateses. Estàvem immersos en una
voràgine mai vista i mai viscuda. I entomar la
realitat del moment i afrontar-ho, va passar
per sobre, i amb escreix, del cansament moral
i emocional del nostre dia a dia. Un dia a dia,
que al marge de la nostre situació laboral,
tenim les nostres famílies, i hem donat part
del nostre temps al voluntariat de la covid sota
el paraigües de la parròquia de Santa Maria de
Llerona".
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[ actualitat ]
Llum verda a la nova residència i centre
de dia per a gent gran de Bellavista
El vot de qualitat de l’alcalde ha permès l’aprovació de l’estudi
econòmic i financer que permetrà desenvolupar el projecte

J

a fa temps que l’Ajuntament de les Franqueses treballa
en la projecció d’una residència i centre de dia al carrer
del Terme núm. 15 de Bellavista. Una projecte que ara
comença a ser una realitat amb l’estudi econòmic i
financer que s’ha aprovat durant el ple del mes de març amb
els vots favorables de JxLF i CsLFV, i els vots en contra del
PSC-CP, IEC-AM i SAL-CUP-AMUNT. Finalment, l’empat en la
votació ha provocat que el punt s’aprovi amb el vot de qualitat
de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé.
Aquest estudi econòmic i financer s’ha dut a terme tal i com
dicta la Llei de Contractes del Sector Públic abans de licitar
una concessió d’obra. Ara, una vegada aprovat, caldrà aprovar
també per ple l’avantprojecte i posteriorment la licitació
del contracte de concessió de construcció i explotació de la
residència.
El projecte de la nova residència i centre de dia per a gent
gran de Bellavista preveu un edifici d’un volum edificable de
5.366,27 m2. Segons ha explicat l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé, en el ple d’aquest mes de març, la
residència serà municipal i disposarà de 110 places. Un 75%
seran a preu públic fixat per la Generalitat de Catalunya, de

les quals el 50% seran concertades i el 25% a preu públic.
L’altre 25% seran places privades. A més, Colomé ha detallat
que també hi haurà 25 places de centre de dia. L’alcalde
també ha demanat que sigui un projecte conjunt de tots els
grups municipals i ha demanat entesa per a l’aprovació dels
següents tràmits que permetran que aquest projecte per a
gent gran esdevingui una realitat.

Neteja de la font de Santa Margarida i codis
QR per a 4 fonts naturals del municipi

L

a font de Santa Margarida a Llerona torna a ser un bon espai per
a passar-hi una estona. Durant les darreres setmanes, s'han
realitzat feines de neteja de la font, del desguàs, s'han retirat els
arbres caiguts i s'ha reobert el camí de Can Parets a Santa Digna.
Paral·lelament, 4 fonts naturals del municipi s'han senyalitzat amb codis
QR que permeten conèixer més d'aquests espais. Si en voleu saber més
aquí podeu llegir els codis.

Font de Can Poal
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Font de Sant Mamet

Font de Santa Digna

Font de Santa Margarida

Font de Santa Margarida

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Preinscripcions a batxillerat i
cicles formatius de Grau Mig i Superior
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig
Cicles Formatius de Grau Superior
INSTITUT EL TIL·LER
Educació Secundària i Batxillerat
CODI 08065391
Carretera de Ribes, 45-55
(Corró d'Avall) 938 407 266
www.inseltiller.cat

INSTITUT LAURO
Educació Secundària, Batxillerat i
Cicles Formatius CODI 08052906
Carrer d'Astúries, 3
(Bellavista)
938 402 852
https://blocs.xtec.cat/inslauro

de l'11 al 17 de maig
del 25 al 31 de maig

Modalitats de Batxillerat:
Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

Modalitats de Batxillerat:
Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials
Cicle de Grau Mig en conducció
d'activitats físques en el medi
natural
Cicle de Grau Superior
d'animació d'activitats físiques
i esportives
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[ actualitat ]
La diada de Sant Jordi recupera part de
la presencialitat
L'Ajuntament presenta una programació mixta que combina
activitats en línia i actes amb públic amb aforaments limitats

L

a diada de Sant Jordi a les Franqueses vol recuperar enguany
part de les activitats presencials que tradicionalment
acompanyen a aquest dia. Per això, la programació prevista
contempla propostes per realitzar en línia, sobretot les
pensades per als joves, i d'altres que recuperaran la presencialitat
tot i que amb aforaments limitats i inscripcions prèvies. Tot
sempre subjecte a la normativa sobre seguretat sanitària vigent i a
les condicions del moment.

biblioteques proposen el taller familiar
"I tu, com imagines?", a les 17 h. Per
participar només cal que escolliu a
quina biblioteca el voleu realitzar i us hi
apunteu a b.franqueses@diba.cat, 938
404 388 o presencialment a Bellavista
o a b.franqueses.c@diba.cat, 935 661
550 o presencialment a Corró d'Avall.

El Centre Municipal de Joves i l'Espai Zero obren la programació
amb 3 concursos en línia: Haikus (poemes japonesos de composició
breu de 3 versos) amb Sant Jordi com a tema; Creació artística
(dibuixos o tires còmiques sobre
Sant Jordi) i, Etiqueta'ns (concurs
de fotografia amb l'etiqueta a
Instagram #Stjordijovelfv).

El 22 d'abril a les 19 h al Casal Cultural
de Llerona es presenta el darrer número de la Col·lecció "Les
Franqueses". El 20è volum d'aquesta col·lecció es titula "Viatge als
records de Llerona". Es tracta d' un recull d'històries i fotografies
fet per Montserrat Porcurull i publicades per la revista Garbuix de
manera periòdica des de l'any 2002. Els textos s'endisen en la història
de Llerona d'una manera molt propera i aconsegueixen compartir
moments i emocions dels seus veïns/es i dels seus espais. El llibre té
un gran valor documental tant gràfic com per la feina de recuperació
de la memòria oral a través de testimonis directes, plurals i diversos
d’un passat relativament recent però molt distant de la realitat que
regeix i caracteritza l’actualitat. Suposa també una manera de posar
en valor el treball, l’esforç i la lluita de les generacions anteriors i
d’entendre d’on venim.

Aquests dos espais també ens
proposen el Reptes de Sant
Jordi a través d'Instagram
i un taller de Dibuix Guiat
a
l'InstagramLive.
Podeu
participar-hi del 6 al 23 d'abril.
Per a més informació, enviar
els treballs o contactar amb
l'organització, es pot escriure a
centrejoves@lesfranqueses.cat,
a pij.franqueses@lesfranqueses.
cat o enviar missatges privats a
Instagram a @espaizer0 i
@centredejoves.
El
Servei de Biblioteca
Municipal
organitza
dues
activitats. El dia 8 d'abril, Mon
Mas ens explica "L'illa d'en Lluís
a l'Hora del Conte, recomanat
per a infants a partir de 3 anys.
El mateix dia, a les 18 h, sessió
dels Espais de Lectura amb
Laura Vilchez que comenta
"Si aquest carrer fos meu"
d'Stefanie Kremser. Serà a la
Biblioteca Municipal de Corró
d'Avall i cal inscripció prèvia
trucant al 935 661 550 o escrivint
a
b.franqueses.c@diba.cat.
Des del 19 al 22 d'abril les dues
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El mateix 23 se celebrarà l'acte de lliurament de premis del 31è
Concurs Literari de Sant Jordi al mirador de l'Espai Can Prat, serà
un acte a porta tancada només amb la presència dels guanyadors i, el
Teatre Auditori de Bellavista farà un recorregut per diverses escenes
del conte "The dream of the twin Worm" amb la instal·lació "Un conte
d'estar per casa". Aquesta activitat està adreçada a famílies (grups
bombolla) i cal reservar presencialment a la recepció del teatre, a
consergeria.ccb@lesfranqueses.cat o al 938 405 782. Serà a les 17 h.
També el 23 a la plaça de l'Espolsada podrem gaudir del
Titellarium, un espai que et permet ser titellaire per un dia i
conèixer la casa de l'àvia de la Caputxeta, les paraules màgiques
de l'Alí Babà o com és de grossa la col d'en Patufet. Caldrà cita
prèvia per participar i es faran reserves per unitats de convivència
d'un màxim de 6 persones. Les reserves es poden fer al correu
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat o al telèfon 938 405 780.
Paral·lelament, entre el 5 i el 21 d'abril, es realitzaran diverses
activitats per a les escoles i instituts com visites a les biblioteques;
converses amb l'escriptora Muriel Villanueva sobre el seu llibre
"Duna" i amb la il·lustradora Laia Domènech i, participaran en un
Esmorzar de Paraules. El matí del 23 d'abril, els alumnes de P4 de
les escoles de les Franqueses gaudiran d'un espectacle a la plaça
de l'Ajuntament.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ espectacles ]
Espectacles Infantils i familiars / Festival dels Amateurs

Toc Toc Teatre Laurona clou el Festival
dels Amateurs

Finalment, hi han participat 4 companyies amb propostes còmiques,
dramàtiques i reivindicatives

L

'11 d'abril el grup local Toc Toc Teatre Laurona serà l'encarregat
de cloure la 15a edició de la Mostra d'Arts Escèniques Festival
dels Amateurs i ho farà amb la pel·lícula teatralitzada "Segona
oportunitat". Un espectacle que parla d'en Narcís Bruc, un home
seductor, cregut, faldiller i prepotent odiat per totes les dones amb qui
ha tingut relació. Tres antigues amants enganyades i abandonades per
ell, decideixen venjar-se i és confabulen per assassinar-lo. La vida li
canviarà després de fer un pacte diví amb unes regles imposades pel
diable. En Narcís... o la Cèlia, tan se val, es veuran en un seguit de
situacions mai esperades on descobrirà emocions mai conegudes. Tot
això i un seguit de circumstàncies ens portaran a un final inesperat.
La darrera sessió de la temporada de teatre a les Franqueses
començarà amb una performance per acompanyar l'entrada del
públic, la posada en escena de l'espectacle de la companyia de
Llerona i finalitzarà amb l'entrega dels premis a la participació i de la
votació de l'espectador.

Enguany, finalment, han estat 4 les obres que han pujat a l'escenari
del festival: la comèdia negra "Escac i mat" de Qollunaka Teatre de
Terrassa; el drama rural "Les arrels" del Grup de Teatre Amics de les
Arts de Terrassa; la comèdia "Descalços en el parc" amb El Centru
de Canet de Mar i, la peça de teatre social "Dones i silenci" amb la
Companyia 8 de Terrassa. Tot i que la programació inicial comptava
amb 6 espectacles en competició, per qüestions alienes a Teatres
de les Franqueses, dues des les propostes han caigut del cartell a
darrera hora.
La Mostra d'Arts Escèniques Festival dels Amateurs concedeix premis
per valor de 600 euros a tots els grups participants i un premi de 500
euros a l'espectacle escollit en la votació de l'espectador.
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[ agenda ]
4 diumenge
Dies 4, 11, 18 i 25 d'abril
Circulació de trens tripulats
11 a 13 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Amb totes les mesures de seguretat
sanitàries
Donació 1,5 euros / viatge o abonament de 4
viatges per 5 euros
* Per raons sanitàries, les instal·lacions
romandran tancades al públic. Només es
podrà accedir al tren tripulat

6 dimarts

Espai Zero. PopCorn i repte Instagram
Sant Jordi
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

8 dijous
Hora del conte nadons “L’illa del Lluís”
A càrrec de Mon Mas
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
de l’Espai Can Prat
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal
de Corró d’Avall, trucant al 935 661 550 o
per correu electrònic a b.franqueses.c@
diba.cat
Activitat gratuïta adreçada a infants a partir
dels 3 anys
Org. Servei de Biblioteca Municipal
Espai Zero. Presentació dels concursos de
Sant Jordi i Punt de trobada
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Espais de lectura. Comentari de l’obra “Si
aquest carrer fos meu” de Stefanie Kremser
18 h Biblioteca Municipal de Corró d’Avall de
l’Espai Can Prat
A càrrec de Laura Vílchez. Inscripció
prèvia a la Biblioteca Municipal de Corró
d’Avall, trucant al 935 661 550 o per correu
electrònic a b.franqueses.c@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

9 divendres
Espai Zero. Punt de trobada i repte de Sant
Jordi
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17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

11 diumenge
Gran Premi KH7 i Challenge del Vallès
9 a 13.30 h Pl. de l’Ajuntament (sortida i
arribada)
13.15 h Entrega de trofeus a la pl. de
l’Ajuntament
Org. Unió Ciclista Les Franqueses
Teatre i comèdia. Segona oportunitat
Toc Toc Teatre Laurona. Espectacle de
cloenda del Festival dels Amateurs.
Performance amb la entrada de públic,
entrega de premis i projecció de la pel·lícula
teatralitzada “Segona oportunitat”.
Adaptació i direcció: Andreu Galán.
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 110 minuts, en 6 actes - Preu: 7
euros i 6 euros (preu reduït). Recomanat a
partir de 14 anys
........................................................................

12 dilluns
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Telemàtic
........................................................................

13 dimarts
Espai Zero. Concurs i repte de Sant Jordi
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat

h, al 938 405 780, per correu electrònic a
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat o a
través del web http://www.lesfranqueses.
org/PMCEIJ/formaciofamilies

Dies 13 i 14 d'abril
Taller “Com gestionar la comunitat en
temps de Covid”
18 h Bellavista Activa
Al taller es tractaran temes com la
suspensió de l’obligatorietat de fer
reunions, característiques de les reunions
presencials i telemàtiques, etc.
Cal inscripció prèvia al 938 616 221 o bé al
670 311 857 (també via whatsapp)

15 dijous
Espai Zero. Taller de cuina
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

16 divendres
Espai Zero. Punt de trobada i repte de Sant
Jordi
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

19 dilluns
Dies 19, 20, 21 i 22 d'abril

Dies 13, 14 i 15 d'abril
Fem Camí en l’Educació en Família.
Xerrada “Parlo i em faig gran!
Desenvolupament del llenguatge als 3 i 4
anys”
A càrrec de Gemma Vilalta Bufí, logopeda
17.30 h Virtual per Zoom
En aquesta xerrada posarem en comú
estratègies, recursos i recomanacions
de bons hàbits que afavoreixin el
desenvolupament del llenguatge dels
llenguatge dels infants de 3 i 4 anys, ja que
és un dels aprenentatges més importants
en la primera etapa a l’escola. Adreçada a
famílies amb infants entre 3 i 4 anys.
Inscripcions: de l’1 a 11 d’abril per a les
persones empadronades i del 6 a l’11 d’abril
per a les persones no empadronades. Es
poden formalitzar els dt. i dj., de 10 a 13

Taller familiarº “I tu, com imagines?”
17 a 18 h Biblioteca Municipal de Bellavista i
Biblioteca Municipal de Corró d’Avall
Inscripció prèvia a patir del 6 d’abril
Per participar només cal que escolliu a
quina biblioteca el voleu realitzar i us hi
apunteu. A Bellavista a través del correu
b.franqueses@diba.cat o al 938 404
388. A Corró d’Avall a través del correu
b.franqueses.c@diba.cat o al 935 661 550.
Org. Servei de Biblioteca Municipal

20 dimarts
Centre Municipal de Joves i Espai Zero.
Dibuix guiat i repte de Sant Jordi
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista

“La flor més gentil,
la clavellina de l'abril"
(c. Navarra s/n)
Més informació i inscripció prèvia a: Espai
Zero al 938 404 624 o al pij.franqueses@
lesfranqueses.cat, Centre Municipal de
Joves al 938 405 781 o al centrejoves@
lesfranqueses.cat
........................................................................

22 dijous
Espai Zero. Sant Jordi
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
Presentació del llibre “Viatge als records
de Llerona”
20è llibre de la col·lecció “Les Franqueses”
19 h Casal Cultural de Llerona
Aforament limitat. Inscripció prèvia al
938 466 506 o a cultura@lesfranqueses.cat
........................................................................

23 divendres
Parades de llibres i roses
9.30 a 20 h Plaça de l’Espolsada
Un conte d’estar per casa
17 h Teatre Auditori del Centre Cultural de
Bellavista
Adaptació del conte “The dream of the twin
worm”, de Yolanda Navarro.
Una obra que utilitza el format d’instal·lació
en un recorregut on grans i petits viuran
una aventura sensorial.
Activitat adreçada a famílies, és a dir, a
grups bombolla. Reserva d’entrades a
recepció del teatre, a consergeria.ccb@
lesfranqueses.cat o al 938 405 782
Titellàrium
17 h Plaça de l’Espolsada
Sigues titellaire per un dia i juga en un
món de contes! Com és la casa de l’àvia
de la Caputxeta? Quines són les paraules
màgiques de l’Alí Babà? Com n’és de grossa
la col on s’amaga en Patufet?
Inscripció prèvia a partir del 8 d’abril al
938 405 780 o al correu infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat, fins exhaurir places
Una reserva per unitat de convivència
(màxim 6 persones) Places limitades
Espai Zero. Sant Jordi
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
(c. Navarra s/n)Cal inscripció prèvia al 938
404 624 o al pij.franqueses@lesfranqueses.
cat

27
dimarts
Espai Zero. Punt de trobada

17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

29 dijous
Hora del conte nadons “Us diré un secret
molt fi”
A càrrec de Mercè Martínez
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Activitat gratuïta adreçada a nadons fins a
36 mesos
Inscripció prèvia a partir del 22 d’abril a la
Biblioteca Municipal de Bellavista, trucant
al 938 404 388 o per correu electrònic a
b.franqueses@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
Espai Zero. Taller robòtica
17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista
(c. Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
Fem Camí en l’Educació en Família.
Alimentació saludable a l’estiu
A càrrec de l’Alicia García Álvarez,
nutricionista i doctora en salut pública
17.30 h Virtual per Zoom
En aquesta xerrada coneixerem consells,
receptes, recomanacions, per tenir una
alimentació divertida i saludable durant
l’estiu. Adreçada a famílies amb infants
entre 3 i 7 anys.
Inscripcions: del 12 al 23 d’abril per
a les persones empadronades i del
19 al 23 d’abril per a les persones no
empadronades. Es poden formalitzar els
dt. i dj., de 10 a 13 h, al 938 405 780, per
correu electrònic a infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat o a través del web
http://www.lesfranqueses.org/PMCEIJ/
formaciofamilies

Aquest mes, aprofitant la celebració de la
popular i tradicional festivitat de Sant Jordi,
es realitzaran activitats per conèixer més a
fons aquesta festivitat i el seu origen
Servei opcional de recollida a les escoles
De dl a ds de 16.30 a 18.30 h
Dl, dc, dv i ds, al Centre Cultural de
Bellavista
Dt, dj, dv i ds, al Centre Cultural Can
Ganduxer
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938
466 506 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@
lesfranqueses.cat
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals
CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
A partir de 12 anys
Sala d’estudi (a partir de les 17.30 h). Un
espai on els joves poden fer treballs en
grup, deures, estudiar...
Activitats del centre, de 18.30 a 20.30 h,
tallers, jocs, sortides, festes populars, etc
De dl a dv al Centre Cultural de Bellavista
(938 405 781) i a la Nau del Centre Cultural
Can Ganduxer (938 404 967)
28 d'abril, càpsula amb el C-17. Connectat
al Live de l'Instagram del Centre de Joves i
estigues al dia amb les càpsules del C-17
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Centre Municipal de Joves

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Inscripcions obertes
- Manipulació d’aliments
20 d’abril de 2021, dc. de 9.15 a 13.15 h
- SAP Business One
Del 26 d’abril a l’11 de maig, de dl a dj de
9.15 a 12.15 h
Més informació i inscripcions a Can
Ribas-Centre de Recursos Agraris, de
dl a dv de 8.30 a 14 h al 938 443 040 o al
dinamització@lesfranqueses.cat

Ple Municipal
20 h Telemàtic
........................................................................

ACTIVITATS I
CURSOS
CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI i
DISSABTES
Obert de setembre a juny (per a nens i
nenes de 3 a 11 anys)

L'agenda està
subjecta a l'evolució
de la pandèmia per
coronavirus
Recordeu que podeu consultar l'agenda al
web municipal on es realitzaran els canvis
i actualitzacions dels diferents actes.
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[ grups polítics ]
Montse Vila

Portaveu del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)
Acabem de deixar enrere el dia 8M, un dia en què és commemora la lluita de les dones per aconseguir la igualtat amb el homes.
I arriba el 23 d’abril, diada de Sant Jordi, on des de ben petits ens han explicat que va ser un valent i forçut cavaller qui va salvar
a la princesa desvalguda de ser sacrificada pel bé del seu poble.
I també és la tradició qui diu que els homes regalen roses (al segle XV ja és feia una fira de la rosa a Barcelona) i les dones
regalen llibres (a principis del segle XX s’escull el dia 23, data en què van morir dos grans escriptors com Cervantes i
Shakespeare per celebrar el dia del llibre).
Doncs és hora que també comencem a ensenyar als nostres fills i filles que la llegenda és llegenda, però que, a banda d’un
cavaller valent i una princesa que necessita que la salvin, també podem reinterpretar aquests contes i invertir els papers si cal.
Podem aprofitar per ensenyar que les guerres i les lluites no ens porten enlloc, que les princeses son tan valentes com els
cavallers i que el seu paper dins del conte és tant important com el de qualsevol altre. De fet a la llegenda, la princesa decideix
acceptar la seva “sort” i no recorre al seu status, de filla del rei, per estalviar-se ser el dinar del drac.
Però no per això hem de deixar d’explicar la llegenda ni de celebrar Sant Jordi.

Grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés [PSC-CP]
Fa temps que al nostre municipi es fa patent la falta de neteja de molts espais i la falta de resolució de problemes de l’àrea que
en té la competència. La manca de papereres al voltant de les escoles, la no actuació a zones de Corró d’Avall i Bellavista
i el seu abandonament, han comportat conseqüències en l’àmbit sanitari com l’aparició de rates i excrements de gossos a
les voreres i parcs infantils on juguen els nostres fills i filles que han donat pas a moltes queixes de veïnals al llarg d’aquests
darrers anys.
El PSC de Les Franqueses sempre ha posat en coneixement i ha traslladat a l’àrea corresponent aquesta falta d’higiene i totes
les queixes rebudes sense obtenir resultats, per això demanem públicament que es faci una actuació ràpida i resolutiva quant
a la salubritat, neteja e higiene del nostre municipi.
La neteja dels nostres pobles és fonamental. Volem tranquil·litat per anar a jugar amb els nostres fills i filles als parcs, volem
passejar i veure com el nostre municipi llueix sense brutícia, volem sortir de les escoles i tenir papereres on dipositar deixalles
típiques de mainada i jovent, volem un Corró d’Avall net, volem una Bellavista neta, que estiguin a l’altura dels nostres veïns i
veïnes, sense tenir por a veure un animal tan poc agradable com són les rates de claveguera. Volem tota Les Franqueses neta,
per això continuarem treballant per a tot allò que preocupa als nostres veïns i veïnes, perquè el nostre despatx segueix
estant al carrer, allà ens trobareu, com sempre.

Rafael Bernabé
Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
Fa molts anys, vaig participar en la fundació dels Verds a Catalunya, en aquell moment com ara el perill era que idees que en
un principi lluitaven contra models de producció que atemptaven contra el nostre entorn, fossin fagocitades, regurgitades i
transformades en productes vendibles pels monstres econòmics que havien desenvolupat el nostre sistema de desigualtat
social i ecològica. Es fàcil recordar com abans que es regules, molts productes eren Ecos com ara poden ser Bios o naturals,
amb la intenció de confondre al consumidor. Per maquillar aquesta voracitat van començar a cuidar entorns propers com si de
pessebres es tractes, mentre arrasaven amb matèries primeres de països menys desenvolupats o deslocalitzaven produccions
a països amb lleis de contaminació i laborals molt mes permissives. Ara toca el tema amb les energies renovables un model
de energia on evidentment i estem d’acord però que al veure la possibilitat del negoci es torna a transformar en un model
depredador, en aquest del sector agrari. Es important diferenciar entre el que es un hort o camp solar, normalment 1 hectàrea,
amb capacitat per produir el consum energètic de 100 famílies i els parcs solars, extensions mes gran que son autentiques
centrals solars i que produeix directament energia per la seva venda. Els horts aprofiten els terrenys entre camps o teulades
de activitats ramaderes, però també de industries, edificis públics, en definitiva allà on fa falta la electricitat. L’altre model va on
els terrenys son mes econòmics per desenvolupar la seva activitat: els rurals, amb el perill de malmetre la fràgil economia del
sector primari. Per tant es imperatiu que el nostre ajuntament recolzi la petita producció de energia solar i rebutgi tot allò que
empitjori el nostre entorn. Cuidem-nos.
18

Grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]
La Unión Europea ha aprobado, entre los Fondos para una recuperación sólida de las consecuencias de la Covid-19, el “ReactEU”
o Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, con aplicación retroactiva desde marzo de
2020 hasta 2023; destinados a la superación de la crisis sanitaria, económica y social ocasionadas por la Covid-19.
Además de los Fondos ordinarios para el período 2021-2027, Cataluña recibirá unos Fondos extraordinarios ReactEU de 1.706
millones de euros para la Administación Autonómica y Local. Añadiendo que los Ayuntamientos de toda España recibirán,
además, 1.483 millones de euros con la misma finalidad de superar la situación actual, mediante proyectos que serán
financiados al 100%.
En el ámbito de las ayudas aprobadas por la Unión Europea del Fondo de recuperación regional y local , especialmente el
fondo ReactEU, que permitirá a las autoridades locales decidir sus prioridades para gastar el dinero que reciban para financiar
proyectos de hasta el 100% del gasto, desde el grupo municipal de Ciudadanos les Franqueses vamos a estar muy atentos
para que se soliciten a tiempo esos fondos y se destinen directamente en ayudar económicamente a las pymes, comercios y
hostelería de les Franqueses que han sufrido desde Febrero de 2020 hasta la fecha las nefastas consecuencias de la pandemia.

Maria Forns

Portaveu del grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa
Municipalista [SAL-CUP-AMUNT]
La segregació escolar, un problema de tots
En la distribució dels alumnes entre els centres escolars d’un territori pot passar que en alguns es concentri un percentatge
d’alumnes vulnerables per raons culturals o socioeconòmiques per sobre del que hi ha en el seu territori. Sovint aquesta
concentració fa que moltes famílies rebutgin escolaritzar els seus fills en aquests centres, cosa que genera un agreujament
de la situació any rere any. És la segregació escolar, que les administracions públiques han d’evitar i corregir en favor de la
igualtat d’oportunitats i de la cohesió social.
El curs 2006/07 a les Franqueses pràcticament no hi havia segregació escolar, però des d’aleshores les dades han anat
empitjorant de manera continuada i ara ocupem el segon lloc entre els municipis que han empitjorat més els darrers cinc anys.
El març del 2019 es va signar el pacte contra la segregació escolar a Catalunya. En el marc d’aquest pacte el mes passat es
va aprovar el decret d’admissió d’alumnes als centres educatius, que preveu la corresponsabilitat amb el món local, algunes
mesures d’aplicació immediata (reduir les ràtios en l’oferta, i no admetre més alumnes en els centres d’alta complexitat un cop
tancada la matrícula) i altres per als cursos següents.
Algunes d’aquestes mesures, recomanades pel Síndic de Greuges, les hem proposat en dues mocions els darrers mesos,
però el govern municipal les ha rebutjat tots dos cops amb l’argument que ja feien bé les coses o amb l’excusa que no hi tenien
competències. Si abans no era cert, ara encara menys. Començaran a acceptar propostes per millorar?

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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