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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 ]

N

o la caguis! Aquest és
el lema que veureu per
diferents punts de les
Franqueses. I és que
hem començat una campanya de
conscienciació per promoure el
civisme i la convivència. Els carrers
i les places del municipi també són
casa nostra i entre tots i totes hem de
vetllar per mantenir nets els espais
comuns. Per tant, vull remarcar que
civisme i convivència són paraules
clau per viure en harmonia.

[ sumari ]
04-17
ACTUALITAT
El Pla de Xoc adjudica 334.089 euros en
ajuts a empreses, lloguers i entitats
Obert el període de sol·licitud d'ajuts per
a la pràctica esportiva

L a campanya No la caguis! preveu
diverses accions de conscienciació i
incidirà en quatre punts estratègics:
recollida de voluminosos, prevenció de residus i recollida selectiva, respecte
al mobiliari urbà i a l’espai públic, i tinença d’animals de companyia. Ara, però,
centrem la primera part de la campanya a la recollida de voluminosos.

No la caguis!, una campanya de promoció
del civisme i la convivència ciutadana

S abeu que el servei de recollida dels voluminosos retira uns 600.000 quilos de

Es reprenen els tallers presencials i les
sortides culturals per a la gent gran

residus a l’any? És molt important que quan ens haguem de desfer d’aquest tipus
de material, el deixem en el lloc on pertoca i truquem al telèfon gratuït 900 101
338. Apel·lem al civisme, però també és important que tothom sàpiga que hi ha una
normativa que ho regula. Per aquest motiu, al llarg dels propers dies també rebreu
a casa l’Ordenança de Civisme i Convivència.

Oberta la convocatòria de Jutge/essa de
Pau
La Policia Local imparteix xerrades sobre
diversitat i delictes d'odi als instituts

El 8 i 9 de maig, Sant Ponç torna al carrer
Activitats d'estiu a les Franqueses del
Vallès

Cal que tots i totes siguem responsables dels nostres actes i que ho siguem perquè

ho creiem i prenem consciència de la seva importància, no només perquè hi ha una
normativa que ho regula. I d’aquí aquesta campanya, aquest No la caguis! Cal que
les administracions fem pedagogia, però també és molt important que apel·lem a
la responsabilitat individual de cadascú. Tots i totes hem de fer reflexió i ser molt
conscients que el nostre civisme és essencial per a una bona convivència.

Comencem amb dos monuments urbans, que segurament ja haureu vist a Corró

d’Avall i a Bellavista. Es tracta d’una acció d’impacte mitjançant la Muntanya
d’Incivisme amb dues figures de denúncia de l’incivisme social que comporta
l’abandonament incontrolat de residus voluminosos. Cadascuna d’aquestes
muntanyes està formada pel volum equivalent als mobles i trastos que cada
setmana es retiren del nostres carrers. Considerem que d’aquesta manera serà
més fàcil que tots i totes en prenem consciència.

Aquest és l’inici, però continuarem. Volem un municipi on, com deia abans, el civisme
i la convivència siguin la clau per viure en harmonia. Volem invertir el nostre granet
de sorra per lluitar per una societat respectuosa amb l’entorn. I per aconseguir-ho
cal el vostre compromís.
I recorda, No la caguis!

14-15
Les millors imatges de Sant Jordi 2021

18-20
AGENDA
Consulta tota l'agenda del mes de maig

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

22-23
GRUPS
POLÍTICS
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[ actualitat ]
El Pla de Xoc adjudica 334.089 euros en
ajuts a empreses, lloguers i entitats

Els ajuts econòmics directes són una part significativa del
pressupost total del Pla de Xoc per pal·liar els efectes de la Covid-19

L

'impacte econòmic dels efectes de la Covid-19 ha propiciat una sèrie d'ajuts en diversos àmbits vehiculats a través
del Pla de Xoc de les Franqueses. Aquestes aportacions públiques han anat dirigides en bona part a empreses,
treballadors i autònoms, però també s'han destinat a entitats esportives i al pagament del lloguer per a particulars.
Des del Pla de Xoc també s'han creat formacions per a comerços destinades a millorar la seva presència als entorns
virtuals i , per tant, a obrir noves línies de negoci i de difusió dels establiments comercials del municipi.

Ajuts al pagament del lloguer 14.936 euros

Microcrèdits a empreses i autònoms

Destinats al pagament del lloguer de l'habitatge habitual
per a arrendataris que s'han vist afectats econòmicament
per la Covid-19.
1a convocatòria amb 11.935,83 euros concedits (Set. 2020)
2a convocatòria amb 3.000 euros concedits (Nov. 2020)

27.000 euros

Dotació pendent d'ajudicar: 35.000 euros

Destinats a les empreses i les persones treballadores
autònomes, amb seu social al municipi amb l’objectiu
d’ajudar a fer front a despeses com el lloguer i el
pagament de les nòmines, entre d’altres.

Ajuts a la reactivació econòmica 117.081 euros

Ajuts a les entitats esportives 60.000 euros

Ajuts per a autònoms, empreses i professionals que
han patit una reducció dràstica i involuntària de la
seva facturació com a conseqüència dels efectes de la
COVID-19.
Línia per al lloguer de locals: 107.098 euros
Línia per a l'adequació dels establiments a la normativa
Covid-19: 14.983 euros

Destinats a les entitats esportives de les Franqueses
amb l’objectiu de pal·liar els efectes de la pandèmia i/o el
dèficit greu de finançament que puguin tenir.
11.878,72 concedits al 2020
48.121,28 a concedir durant el 2021

Ajuts escoles i associacions culturals,
Ajuts a les empreses per fomentar i reactivar

educatives i d'infància i joventut 33.000 euros

la contractació 41.512 euros
Ajuts a empreses que contractin treballadors o desafectin
expedients de regulació temporal d'ocupació a la seva
plantilla.
Línia per a la contractació: 25.200 euros
Línia per a desafecció d'ERTO: 16.312,50 euros

S'han destinat de manera complementària a les
subvencions ordinàries que tenien com a objectiu pal·liar
els efectes derivats de la situació de pandèmia
14.551,59 euros a Cultura
18.448,41 euros a Educació
També 25.000 euros pendents d'adjudicar a les AMPA i a les
AFA.

Ajuts a l'autoocupació i a l'emprenedoria

Curs xarxes socials 29 alumnes

40.560 euros

Una proposta que pretén posar a l'abast dels autònoms
del sector del comerç eines gratuïtes d'internet per
promocionar els seu negocis a través de les xarxes i
arribar a un públic més ampli.

Ajuts a autònoms, empreses i professionals que han creat
la seva empresa durant l’any 2020.
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Obert el període de sol·licitud d'ajuts per
a la pràctica esportiva
Les bonificacions de tarifació social van del 20% al 60%, en funció
de les rendes familiars i es podran sol·licitar fins al 19 de juny

E

l Patronat Municipal d’Esports ha obert el període per
sol·licitar els ajuts de tarifació social pels quals es
poden gaudir de subvencions per a la pràctica esportiva
d’infants i joves en les piscines d’hivern, piscines d’estiu
i pistes de tennis i pàdel de la Zona esportiva de Corró d’Avall,
així com, per als serveis municipals de medicina de l’esport
i de fisioteràpia esportiva. Aquestes bonificacions, que poden
arribar al 60% en funció de les rendes familiars anuals, tenen
com a finalitat afavorir i potenciar la pràctica d'esport a les
Franqueses, durant la temporada esportiva 2021/2022.
Poden acollir-s’hi els beneficiaris menors de 18 anys,
empadronats a les Franqueses, amb una renda econòmica
anual determinada, que queda fixada en funció dels membres
de la unitat familiar. És requisit imprescindible, a més, que la
família no tingui més d’un habitatge i que, en cas de tenir-ne
un, el seu valor cadastral no sigui superior als 105.060 euros.
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin
dos habitatges, quan per sentencia judicial s’atribueixi l’ús

de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la
sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús
per sentència.
El període per sol·licitar aquests ajuts s’estableix fins al 19
de juny i es poden gestionar per Internet, a través de la seu
electrònica o presencialment al Patronat Municipal d’Esports
amb cita prèvia, trucant al 938 467 083.
Aquestes bonificacions seran aplicables fins al tercer
trimestre de la temporada esportiva en curs, en el cas
de quotes trimestrals, i fins el mes de juny en el cas de les
quotes mensuals. No són acumulables amb altres i, en tot cas,
s’aplicarà la més avantatjosa per a l’usuari.
En el moment d’aplicar la tarifació social els membres de
la unitat de convivència hauran d’estar al corrent de les
obligacions tributàries amb l’Ajuntament, excepte, si és el cas,
les que encara estiguin en període voluntari de pagament.

RENDA ANUAL DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA

Membres de la unitat

Menor o igual a

De a

De a

Fins a 2

16.218 euros

de 16.219 a 18.019 euros

de 18.020 a 19.822 euros

Fins a 3

18.019 euros

de 18.020 a 19.822 euros

de 19.823 a 22.525 euros

Fins a 4

19.822 euros

de 19.823 a 20.525 euros

de 22.526 a 24.778 euros

Fins a 5

22.525 euros

de 22.526 a 24.778 euros

de 24.779 a 27.255 euros

Reducció

60%

40%

20%

Els ajuts al pagament de l'IBI 2021 es poden demanar a partir del 12 de maig

L

'Ajuntament de les Franqueses obre el 12 de maig el
període per demanar l'ajut al pagament de l'Impost
sobre Béns Immobles, l'IBI. El termini de presentació
de sol·licituds estarà obert fins l'1 de juliol per a totes
aquelles persones gravades amb aquest impost en el seu
habitatge habitual.
Enguany s'han actualitzat els llindars de renda amb un
augment del 10% respecte el 2020, pel que fa a la renda de
la unitat de convivència.

RENDA ANUAL DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA
Fins a 2 membres			

16.218 euros

Fins a 3 membres			

18.019 euros

Fins a 4 membres			

19.822 euros

Fins a 5 membres			

22.525 euros

L'import màxim per a cada sol·licitud individual serà de 200
euros i mai podrà superar el 50% de la quota líquida anual
de l'IBI. L'ajut és compatible amb altres ajuts atorgats per
l'Ajuntament i, segons el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de
juliol, està exempt d'IRPF.
Entre d'altres requisits, el valor cadastral de l’habitatge no
superi els 105.060€.
Es pot demanar:
Presencialment al Servei d'Atenció a la Ciutadania de
l'Ajuntament de les Franqueses (ctra. de Ribes, 2) demanant
cita prèvia al 938 467 676. Telemàticament a l'apartat de
tràmits de la seu electrònica del web de l'Ajuntament www.
lesfranqueses.cat
Recordem que és imprescindible estar al corrent de pagament
per poder demanar l'ajut i que si es preveuen dificultats en el
pagament es pot demanar un fraccionament a l'Organisme de
Gestió Tributària.
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No la caguis!, una campanya de promoció
del civisme i la convivència ciutadana
Les primeres accions se centraran en el servei de recollida de
voluminosos

d’Avall i Bellavista (vegeu imatge). També s’enviarà a tots
els domicilis un llibret amb una adaptació de l'Ordenança
de Civisme i Convivència Ciutadana de les Franqueses,
que es va aprovar al ple municipal el 25 d'abril de 2019.
"La campanya és un exemple de com volem fer arribar
la normativa a la gent i de què ho volem fer partint des de
la pedagogia, no de la coerció. Tot i que, com a qualsevol
ordenança també s'inclou un règim sancionador, sempre
que puguem l'evitarem a través de la gestió alternativa de
conflictes i la mediació", ha explicat Montse Vila, regidora de
Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència.

Acte de presentació de la campanya No la caguis!

L

'Ajuntament de les Franqueses ha posat en marxa
la campanya No la caguis! Al llarg de les properes
setmanes els carrers de les Franqueses es
convertiran en l'aparador d'aquesta iniciativa amb
accions que incidiran en aspectes com l'abandonament de
voluminosos al carrer, el respecte cap al mobiliari urbà i
l'espai públic, la prevenció i separació de residus, i la tinença
responsable d'animals. "Les primeres accions van dirigides
a una problemàtica que arrosseguem fa temps i que s'ha
anat incrementant en els últims mesos. Em refereixo a
l'abandonament incontrolat de residus voluminosos a la
via pública. És un problema que no afecta únicament a les
Franqueses, sinó que és comú i generalitzat a pobles i ciutats
del nostre entorn", ha explicat el regidor d'Obres, Serveis i
Mobilitat de l'Ajuntament de les Franqueses, Moisés Torres,
durant la presentació.
La campanya és una eina de conscienciació que es basarà en
quatre eixos:
1. Recollida de voluminosos
2. Prevenció de residus i recollida selectiva
3. Respecte al mobiliari urbà i a l'espai públic
4. Tinença responsable d'animals de companyia

Durant les properes setmanes, No la caguis! incidirà en
la recollida de voluminosos amb material de difusió per
conscienciar la ciutadania i recordar que hi ha un servei de
recollida a la seva disposició mitjançant el telèfon 900 101
338. "Volem que ens truquin o contactin amb antelació per
concertar la recollida. Bona part dels problemes sorgeixen
perquè gran part dels usuaris treuen els voluminosos sense
avisar. Això provoca que el servei de recollida no es pugui
programar d'una manera eficient i acaba donant la sensació
que no es recull i es neteja com cal", ha afegit Torres.

Muntanya d'incivisme a Corró d'Avall

L'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, també ha
destacat que "Civisme i convivència són dues paraules clau
per viure en harmonia". Colomé també ha afirmat que per
lluitar contra l'incivisme hi ha dues vies: "Les ordenances i
la conscienciació", ha dit. "Cal que les administracions fem
pedagogia, però també és molt important que apel·lem a
la responsabilitat individual de cadascú. Tot i totes hem de
fer reflexió i ser molt conscients que el nostre civisme és
essencial per a una bona convivència", ha explicat l'alcalde.
Podeu accedir a la informació de la campanya i consultar el
contingut de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana
a www.lesfranqueses.cat.

El material de difusió es complementarà amb altres accions
de conscienciació com ara les Muntanyes d’Incivisme a Corró
7

[ actualitat ]
Oberta la convocatòria de Jutge/essa de Pau
Les persones aspirants poden presentar la sol·licitud fins al 21 de maig

L

es Franqueses del Vallès no disposa de Jutjat de Primera
Instància i Instrucció. És per aquest motiu que disposa
d’un Jutjat de Pau que s’ocupa d’assumptes d’ordre civil i
funcions de Registre en l’àmbit del municipi.

El o la jutge/essa de pau són nomenats/des per un període
de quatre anys pel Tribunal Superior de Justícia, prèviament
escollit/da pel Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres.
Quines són les seves funcions?
• Tramitació i celebració d’actes de conciliació.
• Diligències de comunicació com notificacions, citacions,
requeriments,... tant en l’àmbit civil com penal.
• Ratificacions de denúncies, proves pericials, pressupostos,
factures,...
• Requeriments per a presentació de documents, pagament
de multes, lliurament o devolució de permís de conduir...
Les persones que vulguin aspirar a aquest càrrec poden
presentar la seva sol·licitud fins al 21 de maig.
Els requisits que han de reunir són els següents:
• Nacionalitat espanyola
• Majoria d’edat
• Residir a les Franqueses del Vallès
• No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat previstes
a l’article 303 de la Llei Orgànica 6/1985 d’1 de juliol del Poder
Judicial. Per tant no poden ser aspirants:
- Els impedits física o psíquicament per a la funció judicial
- Els condemnats per delicte dolós, mentre no hagin
obtingut la rehabilitació.
- Els processats o inculpats per delicte dolós mentre no
siguin absolts o es dicti interlocutòria de sobreseïment.
- Aquells que no gaudeixin de l’exercici ple dels seus drets
civils.

• No estar incurs en cap de les causes d’incompatibilitat
previstes en els articles 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985
d’1 de juliol de 1985.
La documentació a presentar és la següent:
• Fotocòpia del DNI
• Volant d’empadronament o residència
• Currículum vitae de l’aspirant, especificant l’activitat
desenvolupada en l’actualitat i signat originalment per l’aspirant
• Declaració jurada conforme es reuneix tots i cadascun dels
requisits per ser elegit, així com no estar incurs en cap de les
causes d’incapacitat per a l’ingrés a la Carrera Judicial previstes
a l’article 303 de la Llei Orgànica 6/1985 de l’1 de juliol del Poder
Judicial, així com tampoc estar incurs en cap de les causes
d’incompatibilitat previstes als articles del 389 al 397 de la Llei
Orgànica 6/1985 de l’1 de juliol del Poder Judicial.
Les sol·licituds es poden presentar al SAC de l'Ajuntament o a
través de la seu electrònica. Trobareu la informació detallada
de la convocatòria a www.lesfranqueses.cat.

Raquel C. Cortés pren posessió com a nova regidora del PSC-CP

R

aquel C. Cortés ha
pres possessió com
a nova regidora del
Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura
de Progrés en el ple d'aquest
mes d'abril. D'aquesta manera
Cortés fa el relleu a Juan
Antonio Corchado que va
renunciar al seu càrrec per
motius laborals.
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La Policia Local imparteix xerrades sobre
diversitat i delictes d’odi als instituts
L’objectiu és parlar sobre la diversitat dins de les relacions afectives
i/o sexuals i les diferents formes de delictes de discriminació

L

a Policia Local de les Franqueses continua amb la
feina dins de les aules per conscienciar els joves
sobre temes molt concrets. En aquesta ocasió, els i
les agents han fet diverses sessions als instituts del
municipi sobre la diversitat dins de la relacions afectives,
tenint en compte que hi ha múltiples maneres d’entendre una
relació afectiva i/o sexual. En aquestes sessions, la Policia
Local també ofereix eines per reconèixer i identificar les
diferents formes de delictes d’odi i discriminació que podem
detectar a les xarxes socials o fent pública informació privada
i confidencial mitjançant fotografies, correus electrònics,
missatges de text,... Els i les agents expliquen quines són les
penes per aquest tipus de delictes i de quines eines policials
es disposa per identificar les persones que els fan. Els i les
joves participants també visualitzen material audiovisual que
conviden a la reflexió i al debat.

Les Franqueses s’adhereix a la campanya #BallemLliuresISensePor

L

’Ajuntament de les Franqueses s’ha adherit a la
campanya #BallemLliuresISensePor que organitza
l’Institut Català de les Dones (ICD) amb l’objectiu
d’avançar en la igualtat efectiva de gènere a tots els
nivells del sector de la música.

En concret, es posa a disposició de la ciutadania una llista de
reproducció col·laborativa de cançons a Spotify per promoure
un oci lliure de violències masclistes, una cultura musical
lliure de sexisme i discriminació i el reconeixement i la
promoció de les dones a la indústria musical.
Tothom pot proposar cançons a través de les xarxes socials
per a ser incloses i fer que aquesta llista creixi. Només cal
utilitzar #BallemLliuresISensePor i/o anomenar @icdones.
Les propostes seran filtrades ja que només hi poden haver a
la llista temes que compleixin els següents requisits:

• Afavoreixen la visibilització de les dones com a artistes
musicals.
• Tinguin lletres que fomentin l'empoderament de les dones
i rebutgin actituds masclistes, homòfobes i agressions
sexistes.
• Tinguin lletres igualitàries i superin la cultura patriarcal i
els estereotips sexistes sobre els cossos, la sexualitat i les
relacions.
• Tinguin un esperit festiu
La llista ja conté nombrosos i
diversos temes d’artistes nacionals
i internacionals i d’un gran ventall
d’estils: rap, electrònica, pop, cançó
d’autora, dance, rock o música llatina.
Escolta la llista escanejant el codi QR.
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[ actualitat ]
L’Ajuntament de les Franqueses destina
dos pisos a lloguer social
Durant el mes d’abril s’han atorgat a persones en situació de
vulnerabilitat

L

a Generalitat de Catalunya ha cedit dos pisos a
l’Ajuntament de les Franqueses que es gestionaran
com a lloguer social. Precisament durant el mes d’abril
s’han cedit a persones en situació de vulnerabilitat, que
pagaran un lloguer més assequible als que hi ha actualment
al mercat.
Aquests pisos se sumen als cinc habitatges propietat
de l’Ajuntament de les Franqueses i que es dediquen a
emergències socials. Aquest recurs està dirigit a persones
amb seguiment des de Polítiques Socials i Habitatge que
necessiten una estabilitat residencial que els permeti
recuperar la seva autonomia.
En els dos casos, les persones compten amb
l’acompanyament de professionals que les ajuden des d’un
punt de vista emocional i amb recursos relacionats amb la
formació i/o la recerca de feina.

L’objectiu de l’Ajuntament de les Franqueses és anar
incrementant la borsa d’habitatge destinada tant a les
emergències socials com al lloguer social.

L’Ajuntament col·labora amb Apadis per al foment de la inserció laboral
manteniment d’equipaments” ha explicat la regidora
d’Educació, Marina Ginestí.
Els convenis s’han realitzat “gràcies a la intervenció de
l’àrea de Polítiques Socials que ha treballat conjuntament
amb Apadis” amb l’objectiu que les persones amb diversitat
funcional tinguin les mateixes oportunitats i puguin
desenvolupar plenament els seus projecte de vida laboral.
La directora de la Fundació Apadis, Imma Navarro, ha
explicat que aquesta és una oportunitat per aprendre i
augmentar currículum en un moment com l’actual on la
pandèmia de la Covid-19 dificulta les possibilitats de fer
pràctiques.

L

’Ajuntament de les Franqueses i la Fundació Apadis
han formalitzat un conveni per treballar conjuntament
per a la inserció laboral de les persones amb
discapacitat.

La regidora d’Esports, Montse Vila, ha destacat la
importància de promoure el talent de les persones i
fomentar la seva integració laboral des del govern local.
“Totes les capacitats sumen i hem d’ajudar a impulsar
l’entrada al món laboral perquè tots puguem sumar” ha dit.

“Durant aquest dies comencen a treballar en conveni de
pràctiques, fins als mesos de juny i juliol, 3 persones a les
nostres instal·lacions, al pavelló poliesportiu de l’Espai Can
Prat, al pavelló poliesportiu de Corró d’Avall i a l’Escola
Camins, realitzant tasques de suport de consergeria i

Gràcies a l’activitat laboral les persones se senten
implicades en la societat i poden aportar-hi un valor a
través de les seves habilitats. D’altra banda, la feina és
fonamental per aconseguir una qualitat de vida digna.
L’accés al mercat laboral ha d’estar garantit a tothom.
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Es reprenen els tallers presencials i les
sortides culturals per a la gent gran

Es programa una sortida al Camp d'Aviació de Rosanes pels dies 26
de maig i 2 i 9 de juny

L

a gent gran de les Franqueses ha pogut, durant els
darrers dies, tornar als tallers presencials després de
mesos només amb sessions telemàtiques. Per tal de
mantenir totes les mesures de seguretat i assegurar
distàncies i ventilació, la majora de tallers s'estan realitzant a
l'aire lliure:
IOGA
Llerona, als exteriors del Casal Cultural, el dilluns de 18 a 19.15
h
Corró d'Amunt, als exteriors del Consell del Poble, els dijous
de 15.30 a 16.45 h
Marata, als exteriors de les Antigues Escoles, els dijous de 17 a
18.15 h i de 18.30 a 19.45 h
MUSICOTERÀPIA
Llerona, als exteriors del Casal Cultural, els dimecres de 16 a
17.30 h
Corró d'Amunt, als exteriors del Consell del Poble, els
dimecres de 18 a 19.30 h
TEATRE
Centre Cultural de Bellavista, en els horaris habituals
Paral·lelament, el Casal de la Gent Gran de les Franqueses
ha realitzat un taller presencial per ajudar als majors de 65

anys a connectar-se en línia a través del telèfon mòbil o dels
ordinadors per donar eines a aquest col·lectiu a l'hora de
mantenir l'activitat, encara que aquesta no pugui ser presencial.
Si voleu més informació sobre les activitats i els tallers per als
majors de 65 anys, us podeu posar en contacte amb l'àrea de
Gent Gran al telèfon 938 443 040.

Després d'un any sense sortides culturals, es reprenen
les excursions per a la Gent Gran. Els dies 26 de maig, 2
i 9 de juny hi ha programada una visita al Camp d'Aviació
de Rosanes, situtat al Pla de Llerona, entre els termes
municipals de les Franqueses i la Garriga.

de sortida amb els seus propis mitjans i, en acabar la
visita, retornaran a peu fins als seus vehicles. El circuit
és de 2'5 km aproximadament, cal anar ben equipat
per caminiar i no és recomanable per a persones amb
mobilitat reduïda.

El Camp d'Aviació de Rosanes, construit abans de la
Guerra Civil per un particular i aprofitat per l'exèrcit
republicà durant l'enfrontament bèl·lic contra les forces
franquistes, conserva l'espai i les infrastructures: una
casa; un hangar per a una avioneta i, alguns elements
com la torre de control, els edificis dels comandaments,
el menjador, la garita de vigilància i els refugis.

Les inscripcions només seran en línia a través del web
municipal. L'enllaç estarà actiu els dies 10, 11 i 12 de maig
i per fer formalitzar-la caldrà abonar l'import de 12,40
euros. Els grups de visita s'ompliran consecutivament
per odre d'inscripció en torns de 15 persones.

La sortida consta de la visita i d'un esmorzar al restaurant
la Torre del Pla que s'organitzaran en dos torns cada
dia. Els participants s'hauran de desplaçar fins al punt

El primer torn de cada dia iniciarà la visita a les 9.15 h a
l'aparcament del camp de Rosanes i la finalitzarà amb
l'esmorzar de forquilla a la Torre del Pla. El segon torn,
començarà amb l'esmorzar a les 11 h i seguidament
s'iniciarà la visita des de l'aparcament del camp de Rosanes.
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[ actualitat ]
Tradició i artesania a la 32a Fira de Sant Ponç
Una edició especial que se celebra els dies 8 i 9 de maig

S

ant Ponç és una de les tradicions de les Franqueses que cada any, durant el mes de
maig, omple els carrers amb mostres de cultura popular i mercats d’artesania. Una
festa d’arrel tradicional que gira al voltant de les herbes, de l’elaboració de productes
artesans i de la promoció de la cultura popular. Per aquest motiu, es compta amb la
participació de diverses associacions i entitats veïnals del municipi.
L’objectiu d’aquesta festivitat és mostrar el poder guaridor dels productes que ofereix la natura,
i, d’aquesta manera, recordar la importància que tenen les plantes en la nostra vida quotidiana.
El dissabte, 8 de maig, se celebra “El Ressorgir del Foc”, espectacle a càrrec de Diables Els
Encendraires, a la plaça Joan Sanpera i Torras, a les 18.30 h. Enguany, atenent a les actuals
circumstàncies derivades de la pandèmia, és imprescindible la reserva d’entrades anticipades
a Entràpolis www. entrapolis.com
I el diumenge, 9 de maig, la Fira pren la seva imatge més tradicional amb el mercat de productes
artesans, tallers, demostracions d’oficis, activitats i mostres de cultura popular i tradicional, i
molt més, tot a la plaça de l’Ajuntament, al llarg del passeig Primer d’Octubre i a la plaça de
Can Font. De 10 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h, es podrà gaudir de totes aquestes activitats amb
precaució i prudència. Recorda, renta’t les mans, llueix la teva mascareta, respecta la distància
de seguretat i segueix les indicacions sanitàries.

Meritxell Gres , presidenta de la comissió de Festa Major de Corró
d'Avall, representant de les entitats al PMCEIJ

E

l Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut (PMCEIJ) renova
la representació de les entitats a la Junta de Govern del Patronat. Meritxell Gres
forma part d'aquest òrgan com a presidenta de la comissió de Festa Major de Corró
d'Avall, associació que ara ostenta la representació de les entitats al PMCEIJ.

La comissió de Festa Major de Corró d'Avall agafa el relleu al Centre Cultural de Marata
i a la seva presidenta, Eva Navarrete, que fins ara ocupaven aquest càrrec. Des d'ara,
també s'ha assignat com a suplent de les entitats a la Junta de Govern del PMCEIJ a
l'associació ENEI- Espai Nadó, Espai Infant i a la seva presidenta, Tania Navarro. En la
votació hi han participat 23 entitats i associacions vinculades al Patronat.
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Preinscripcions a Batxillerat de l'11 al 17 de maig
Preinscripcions Cicles Formatiu de Grau Mitjà i Superior del 25 al 31 de maig
INSTITUT EL TIL·LER - Batxillerat CODI 08065391
Carretera de Ribes, 45-55 (Corró d'Avall) 938 407 266
www.inseltiller.cat

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

[ les Franqueses en imatges ]
Sant Jordi 2021
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Guanyadors del 31è Concurs de Sant
Jordi:
Rodolins i cal·ligrames (cicle inicial)
1r. L'abril i el drac (Anna Viure)
2n. La lluita contra el covid (Naiara
Cáceres)
3r. El mosquit (Àlex Manuel Aguilar)
Menció especial:
Guitarra (Sergi Oliveras)
Prosa (cicle mitjà)
1r. Las aventuras de Marina y Jorge y
la piedra teletransportadora (Gabriel
González)
2n. Els nens que es van convertir en un
fantasma (Irene Hernández)
3r. La història d'en Jan (Joel Gomez)
Prosa (cicle superior)
1r. Què ha passat amb els llibres
(contes remenats) (Núria Rodríguez)
2n. La Clàudia i el món màgic (Clàudia
Masid)
3r. Una planta màgica (Paola Madera)
Prosa (1r i 2n d’ESO)
1r. El joc de les 30 pàgines (Víctor
Palacios)
2n. La peixera (Àlex Almendros)
3r. Llegir és un regal per fer-se gran
(Artur Morales)
Prosa (3r i 4t d’ESO)
1r. Elm Street, 13 (Ruth Gasco)
2n. Un camí rocós (Martí Partegàs)
3r. La simulació (Roger Toll)
Prosa (adults)
1r. Mèliga (Oriol Orús)
2n. Sense títol (Tony Gómez)
3r. La Maria Antonia (Meritxell
Bertrans)
Poesia (cicle mitjà)
1r. Antic Egipte (Ana Machuca)
2n. La primavera (Salma Es Sadki)
3r. M'agradaria (Gal·la Valls)
Poesia (cicle superior)
1r. Estima't (Paula Camacho)
2n. No tots els herois porten capa (Àlex
Corral)
3r. Arte (Mario Flores)
Poesia (1r i 2n d’ESO)
Ha quedat desert
Poesia (3r i 4t d’ESO)
1r. En algun altre mar (Ona Vargas)
2n. La rosa y el Caballero (Èric Tinea)
3r. (Ha quedat desert)
Poesia (adults)
1r. La vida no quiso (Verònica Garcia)
2n. Dona (Salma Lamrani)
3r. Olas (Javier Juliá)
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[ actualitat ]
Torna la Caminada Popular

E

ls dies 22 i 23 de maig, amb horari lliure, l’Ajuntament anima a la
ciutadania a fer la 18a Caminada Popular i recuperar les tradicions, tot
i que enguany, el plantejament és diferent per les condicions derivades
de la pandèmia. Durant aquests dos dies, tu tries quan fer el recorregut
d’aproximadament 19 km, amb sortida i arribada a la plaça de l’Ajuntament.
Es recomana portar roba i calçat adequat, gorra o barret, crema protectora solar,
ulleres de sol, aigua o beguda isotònica i menjar (no hi haurà avituallaments).
També es convida a realitzar fotografies durant la Caminada Popular en els
diferents punts fotogràfics indicats durant el recorregut, penjar-les a les
xarxes socials amb l’etiqueta #CaminadapopularLF21 i entrar en el sorteig de 5
esmorzars per a 2 persones a les Franqueses.
Durant els propers dies podràs descarregar-te el track GPS per seguir l’itinerari
proposat. El recorregut és fàcil de fer. L’organització però, no es responsabilitza
dels danys que es puguin produir durant la Caminada Popular.
Més informació a www.lesfranqueses.cat o a www.caminadalesfranqueses.cat

Tallers de Taitxí a les Franqueses

L

es Franqueses és un municipi actiu que gaudeix d’una àmplia
oferta esportiva, de nombroses entitats i d’incomptables espais a
l’aire lliure ideals per a la pràctica de l’exercici físic. L’Ajuntament
és conscient de la importància de l’esport per a mantenir un bon
estat de salut, perquè l’exercici físic influeix positivament no només en
l’aspecte físic, sinó també en el mental.
Per aquest motiu, s’ha posat en marxa un programa de tallers de Taitxí,
un art marcial que practiquen milions de persones a tot el món pels
beneficis que ofereix. El taller es realitzarà els dimecres, de 19 h a 20.15
h, a la plaça Joan Sanpera i Torras i els dissabtes, de 9 a 10.15 h, a la
plaça de Can Font. Durant els mesos de maig i juny els tallers seran
gratuïts.
L’exercici físic actua positivament sobre les persones d’una manera integral
i transversal. Si estàs interessat/da, no t’ho pensis, informa’t i inscriu-te a
les oficines del Patronat Municipal d’Esports o al telèfon 938 467 083.
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Activitats d’estiu a les Franqueses

Casals, esports, campaments adreçats a joves i infants a partir de 3 anys

C

om cada any, l’Ajuntament ofereix activitats de lleure
educatives, culturals i esportives a partir del 5 de
juliol, amb el compromís de crear espais d’educació
pensats per a la socialització, el desenvolupament
de les capacitats creatives dels infants, l’aprenentatge dels
valors i la pràctica de l’activitat esportiva.
ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIVES I CULTURALS MUNICIPALS
Casals d’estiu. Del 5 al 23 de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a
13 h
Casal amb colònies a Vilanova de Sau. Del 5 al 23 de juliol. De
dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Activitats a l’Espai Zero.
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13 h: Setmana explosiva (del 5 al
9 de juliol), Setmana del teatre (del 12 al 16 de juliol), Setmana de
la percussió (del 19 al 23 de juliol), Setmana de la cultura urbana
(del 26 al 30 de juliol).
Dimarts i dijous, de 18 a 20 h: Ioga (6 i 8 de juliol), Shiatsu (13, 15,
20 i 22 de juliol) i Enquadernació de llibretes (20 i 22 de juliol).
Campaments. Del 5 al 18 de juliol. A Camarasa

ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS Juliol Esportiu
Del 5 al 31 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h:
Categories prebenjamins, benjamins, alevins i infantils i cadets.
Casal esportiu i recreatiu per a infants entre 5 i 16 anys
on l’objectiu principal és que aquests realitzin activitats
preesportives, esportives, de lleure i recreatives diverses,
sempre dins de l’àmbit educatiu.

A partir del 3 i fins al 16 de maig, es podran formalitzar les
preinscripcions a les activitats d’estiu municipals. Les
sol·licituds es podran gestionar a través del web municipal
www.lesfranqueses.cat, a l’adreça https://lesfranqueses.org/
preinscripcionsestiu/ o bé al Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) amb cita prèvia.
CASAL D’ESTIU DEL CENTRE D’ART I NOVES TECNOLOGIES CAN
FONT
Del 28 de juny al 30 de juliol: Els 5 elements xinesos (casal científic i
tecnològic).
Inscripcions: A partir del 2 de maig per a residents a les Franqueses i
del 12 de maig per a tothom, fins a esgotar les places
Presencials al Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font, de dilluns a
divendres, de 17 a 20 h, dimarts i dimecres, de 10 a 12 h
Online al web www.canfont.info

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS
Campus de futbol del Club Esportiu Llerona. Del 28 de juny al 30 de
juliol
Campus de tecnificació de ciclisme de la Unió Ciclista Les
Franqueses. Del 28 de juny al 30 de juliol
Casal i stage de tennis i pàdel Els Gorchs. Del 28 de juny al 7 de
setembre
Campus de tecnificació de futbol del Club Futbol Les Franqueses. Del
28 de juny al 30 de juliol
Casal d’estiu de gimnàstica rítmica artística femenina/masculina de
l’Associació esportiva Dinasty Cheerleading i Gimnàstica Rítmica les
Franqueses. Del 28 de juliol al 30 de juliol

ACTIVITATS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Casal musical per a infants. Del 28 de juny al 2 de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Casal musical per a joves. Del 28 de juny al 2 de juliol. De dilluns a divendres, de 15 a 19 h
Inscripcions: del 3 al 16 de maig, a través del web www.emmlesfranqueses.cat

MÉS INFORMACIÓ a www.lesfranqueses.cat
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[ agenda ]
3 dilluns
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Telemàtic
........................................................................

4
dimarts
Espai Zero. Punt de Trobada

18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c.
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

6 dijous
Espais de lectura. Comentaride l'obra
"Lisístrata", d'Aristòfanes, a càrrec de
Montse Llorente.
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal
de Bellavista, trucant al 935 404 388 o al
correu b.franqueses@diba.cat.
Org. Servei de Biblioteca Municipal
Espai Zero. Jocs de taula
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c.
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

7 divendres
Espai Zero. Tarda de Pop Corn
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c.
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

8 dissabte
32a Fira de Sant Ponç. El ressorgir del Foc
Espectacle a càrrec de Diables Els
Encendraires
18.30 h Pl. Joan Sanpera i Torras
Reserva d'entrades anticipades a Entràpolis

18

9 diumenge
32a Fira de Sant Ponç
Mercat de productes artesans, tallers,
demostracions d'oficis, activitats i mostres
de cultura popular i tradicional i molt més!
De 10 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h Plaça de
l'Ajuntament, passeig del Primer d'Octubre
i plaça de Can Font.
Concerts a Marata
11 h Parròquia de Santa Coloma de Marata
Música per a guitarra d'autors catalans i
espanyols.
Aforament molt limitat. Entrada nom´s
amb reserva confirmada. Inscripcions a
concertsdemarata@gmail.com
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata
........................................................................

13 dijous
Hora del conte nadons "Et diré un secret
molt fi" a càrrec d'Anna Farrés
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró
d'Avall.
Activitat gratuïta adreçada a nadons fins a
36 mesos.
Inscripció prèvia a partir del 6 de maig
a la Biblioteca Municipal de Corró
d'Avall, al telèfon 935 661 550 o al correu
b.franqueses.c@diba.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal
.................................................................

Espai Zero. Punt de Trobada
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c.
Navarra, s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

21 divendres
Espai Zero. Teatre social amb Las Fritas
Teatre fòrum amb la representació de l'obra
"First Round" sobre la sexualitat i els rols
de gènere durant la infància, l'adolescència,
la joventut i l'edat adulta. Debat posterior.
19 h Centre Cultural de Bellavista (c.
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624, al 670
430 760, a pij.franqueses@lesfranqueses.cat
o a l'Instagram @espaizer0
........................................................................

22 dissabte
18a Caminada Popular
Horari lliure. Tu tries quan fer-la!
Recorregut de 20 km, aproximadament,
amb sortida i arribada a la pl. de
l'Ajuntament.
Etiqueta les teves fotografies
de la Caminada Popular amb @
CaminadapopularLF21 i entra en el sorteig
d'un esmorzar a les Franqueses.

18 dimarts
Espai Zero. Taller de cosmètica natural
Elaboració d'un espai antimosquits
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c.
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat

20 dijous
Fem camí en l'educació en família. "L'ús
de pantalles. De veritat tothom a classe en
té?"
17.30 h Virtual per Zoom
Xerrada per a famílies amb infants de 6 a 11
anys per parlar sobre l'ús de pantalles, les
xarxes socials o els jocs virtuals.
Inscripcions del 5 al 17 de maig per a
persones empadronades i del 13 al 17 de maig
per a no empadronades, a formalitzar els dt. i
els dj. de 10 a 13 h trucant al 938 405 780 o per
correu a infanciaijoventut@lesfranqueses.cat

23 diumenge
18a Caminada Popular
Horari lliure. Tu tries quan fer-la!
Recorregut de 20 km, aproximadament,
amb sortida i arribada a la pl. de
l'Ajuntament.
Etiqueta les teves fotografies de la Caminada
Popular amb @CaminadapopularLF21 i
entra en el sorteig d'un esmorzar a les
Franqueses.

“Maig calent i humit,
fa el pagès ric"
27 dijous
Hora del conte "Contes contats i cantats" a
càrrec d'Alícia Molina
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista.
Activitat gratuïta adreçada infants a partir
de 3 anys.
Inscripció prèvia a partir del 20 de maig a la
Biblioteca Municipal de Bellavista, trucant
al 935 404 388 o al correu b.franqueses@
diba.cat.
Org. Servei de Biblioteca Municipal
Ple municipal
20 h. Telemàtic
........................................................................

28 divendres
Espai Zero. Taller de rap
Creació d'un petit videoclip com a tast del
que es faran durant les activitats d'estiu.
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c.
Navarra s/n)
Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
........................................................................

29 dissabte
OnCodines Trail 2021
8 h Sortida a Sant Feliu de Codines
Circuit de 70 km corrent o de 55 caminant.
Repte solidari amb la participació d'11
municipis.
........................................................................

31 dilluns
Consell del Poble de Corró d'Amunt
19 h Telemàtic

ACTIVITATS I
CURSOS
CASAL INFANTIL MUNICIPAL
Obert de setembre a juny (per a nens i
nenes de 3 a 11 anys)
A través del joc els infants aprendran
tot allò que es proposin. Aprofitarem la
celebració de Sant Ponç per a la realització
d’activitats que ens ensenyaran més coses
sobre aquesta festa i el seu origen Servei
opcional de recollida a les escoles
Dl, dc i dv, de 16.30 a 18.30 h, al Centre
Cultural de Bellavista
Dt, dj i dv, de 16.30 a 18.30 h, al Centre
Cultural Can Ganduxer
Preus: Matrícula 24€.
Quotes mensuals 1 dia a la setmana 12,50€
/ 2 dies a la setmana 20,50€ / 3 dies a la
setmana 22,50€
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i
938 466 506 (Corró d’Avall) /
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
A partir de 12 anys
Un espai on els joves poden fer treballs en
grup, gaudir de jocs de taula, tennis taula,
billar, etc.
NOU FORMAT DE CÀPSULES del C-17 a
través de l'Instagram Live per parlar sobre
alimentació, sexualitat, estudis, formació.
L'activitat es realitza l'última setmana de
cada mes.
Per Sant Ponç es crearan espais
participatius amb l'organització de la festa.
Dl, dc i dv, de 17.30 a 20.30 h, al Centre
Cultural de Bellavista
Dt, dj i dv, de 17.30 a 20.30 h, al Centre
Cultural Can Ganduxer
Informació i inscripcions: Centre Cultural
de Bellavista (938 405 781) i Centre
Cultural Can Ganduxer (938 404 967), a
casalsdejoves@lesfranqueses.cat o a
l’Instagram @centredejoves Inscripcions
obertes / places limitades Org. Centre
Municipal de Joves
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[ agenda ]
CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Formació per a l'ocupació
- informàtica
Del 17 de maig al 16 de juny, de dl. a dc., de
9.15 a 12 h.
- Manipulació d’aliments
17 de juny del 2021, dj. de 9.15 a 13.15 h
- Quins tràmits puc fer amb el certificat
digital?
Del 5 al 17 de juliol, dl. i dc, de 9.30 a 12.30h.
Formació per a l'emprenedoria
- Parlar en públic amb Roger Coma
5 de maig de 9 a 14 h.
- Com posar preus als meus productes o
serveis
24 de maig, de 9.30 a 14 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
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Dies 1, 9, 16, 23 i 30 de
maig
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

[ grups polítics ]
Montse Vila

Portaveu del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)
Vivim en un municipi amable; la base del paisatge són terres riques aportades pel riu a base de primaveres amb llargues hores
de Sol. La seva amabilitat ha fet fàcil el seu poblament des de abans dels ibers.
La industrialització va saber aprofitar la plana, de la mateixa manera que van fer els ibers amb els seus conreus, semblava
que no hi havia aturador, que irremeiablement la qualitat de vida, tant per els ciutadans i ciutadanes en general, com pel sector
agrari passava per fer créixer polígons industrials.
En pocs anys s'ha vist clarament que aquesta qualitat passa per la convivència entre els dos sectors, un amb prou força per
créixer amb vigor, l'altre amb el vigor que li puguem donar a força de saber que en comprar calçots, mongeta del ganxet, horta
de proximitat o ramats ben alimentats estem creant el paisatge.
Però no podem deixar que ara aquest paisatge es perdi i amb ell el sector agrari, perquè sigui mes rendible cultivar plaques
solars que el verd que aportem a les nostres cuines.

Grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés [PSC-CP]
QUÈ ESTÀ PASSANT AMB EL SUPORT DE MONITORATGE PER LES NOSTRES ESCOLES?
Des de l’inici del curs escolar 2020/21, el PSC Franqueses hem estat al costat de les nostres AMPA i AFAS, reclamant al
Departament d’Ensenyament i a l’Ajuntament la dotació d’un reforç de monitoratge a les escoles de primària del nostre
municipi, per donar un servei de qualitat vers la normativa i els protocols Covid dels grups bombolla.
No existeix voluntat real de suport per part de l’Ajuntament, donat que en tant que la regidora d’Educació assegurava al
Consell Escolar Municipal que l’Ajuntament es faria càrrec d’aquest servei d’ampliació de monitoratge de menjador sense cap
problema i amb efectes retroactius, la regidora d’Hisenda no deixa de posar pals a la roda a la Comissió de Pla de Xoc, on tots
els grups de l’oposició reclamen des de fa mesos que es doni solució immediata a aquest tema.
Tot són excuses i a hores d’ara, tocant el final del curs, cap centre escolar de primària del nostre municipi ha rebut aquest
suport. Un cop més es posa de manifest la inactivitat de l’equip de govern actual.
Volem fer coneixedors a tots els veïns i veïnes de Les Franqueses d’aquesta situació. Nosaltres no pararem de donar suport
a les peticions de les AMPAS i AFAS. Pel PSC de les Franqueses és de vital importància poder fer acomplir la normativa de
seguretat en distàncies, higiene i protocols de grups bombolles i vetllar per la salut dels i les nostres estudiants.

Àngel Profitós
Regidor del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
Afortunats? O de segona?
La població de les Franqueses es concentra als dos nuclis grans. I el paisatge, la natura i una suposada major qualitat de vida,
als tres petits. Però veureu…
A algú li passa pel cap que el carrer principal del seu poble estigui tres dies seguits sense enllumenat públic? A Corró d’Amunt
ha passat més d’un cop els darrers anys. El fet és trist, però el motiu és inquietant: diuen que la manca de policia local fa que no
puguin patrullar de nit, veure el problema i donar-ne avís. La seguretat a les zones rurals hauria de ser una prioritat del govern
municipal o dels propis comanaments del cos. Els pobles petits són natura travessada per camins i corriols. Els que hi caminen
o fan cicloturisme no filen massa prim en el seu estat (tot forma part de l’aventura i l’esport), però els que hi viuen n’estan tips
d’haver de dur tot sovint el cotxe a reparar pneumàtics per culpa de claus, cargols i ferralla. L’ajuntament no dedica cap inversió
a les zones rurals. Cap? Home... Hi ha un vial de dos carrils projectat fa anys que ha d’unir la rotonda del carro amb el camí
de Marata passant entre la zona esportiva i el Pedró. Això s’ha consultat als veïns de Llerona i Marata? Potser hi veuen algun
inconvenient. Marata i Corró d’Amunt fa dècades que demanen la pacificació dels seus nuclis, camins i carreteres. I també que
es posin controls de velocitat i se sancioni als infractors, i fa dècades que esperen uns diners que l’ajuntament no es gastarà
si no li venen subvencionats de més amunt per millorar trànsit i seguretat. I el metge, l’escola i el comerç de proximitat no són
gaire propers i el transport públic és tan escàs que gairebé no hi és. I vies segures a peu de carretera per anar dels pobles a
Corró d’Avall a peu o en bicicleta? Tampoc.
Afortunats? O de segona?
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Amador Doncel
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]
REVOLUCIÓ 4.0
El repte de la transformació digital ens involucra a tots com a societat.
Digitalitzar l’economia per modernitzar-la, desenvolupar projectes innovadors en àmbits de mobilitat, infraestructures,
digitalitzar processos en pimes, l’e-commerce, etc. han de comptar amb el recolzament de l’administració per poder crear un
model socioeconòmic sostenible, inclusiu, resilient, i equitatiu, millorant la competitivitat del territori.
Les tecnologies claus per a la indústria 4.0 són l’internet de les coses (connectivitat entre aparells dispositius i objectes
intel·ligents), la intel·ligència artificial (combinació d’algoritmes que aconseguirà que la robòtica automatizi decisions) i el Big
Data (recopilació de grans quantitats de dades per agilitzar processos, reduir costos i ser mediambientalment sostenibles).
Aquesta quarta revolució no només afectarà els processos de fabricació sinó que afectarà a molts sectors de la societat donant
respostes a les problemàtiques actuals relacionades amb l’estalvi d’energia i la gestió de recursos naturals. Els beneficis
seran la millora de la productivitat, l’eficiència, competitivitat i qualitat en els processos. Els inconvenients són els riscos
cibernètics, la capacitat d’adaptació a canvis a gran velocitat i la bretxa digital. I són en aquests punts on hem de treballar des
de les administracions, acompanyant en el processos d’implantació perquè ningú es quedi enrere i la transformació digital
sigui un èxit.

Maria Forns

Portaveu del grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa
Municipalista [SAL-CUP-AMUNT]
Transició energètica urgent, però sense especulació
La transició a les energies renovables no consisteix només a canviar una font d’energia per una altra, sinó que també cal
canviar el model de consum, producció i distribució de l’energia: reduir el consum i generar l’energia al més a prop possible
d’allà on es consumeix, produint per a l'autoconsum o per a microxarxes, per evitar dependre de les grans centrals.
Ens oposem a les grans instal·lacions industrials d’energia promogudes per grups inversors que, buscant el màxim benefici,
situen els projectes en terrenys agrícoles. Aquests projectes han proliferat arreu de Catalunya i de la comarca arran de
l’aprovació del decret llei 16/2019, i n’hi ha un en tràmit que se situa a Marata, en un terreny no urbanitzable d’especial protecció.
D’acord amb la moció que vam presentar al Ple de març, que es va aprovar, l’Ajuntament ha d’emetre informe desfavorable
d’aquest projecte, que impactaria negativament en la pagesia, en una zona molt castigada i amenaçada. Preservar aquest espai
beneficia tots els habitants del municipi, pel que representa de pulmó verd i d’accés a aliments de proximitat.
Malgrat que són urgents les mesures per fer front a l’emergència climàtica i impulsar les energies renovables, és flagrant la
inacció del govern municipal en aquest aspecte: ni promou la mobilitat sostenible, ni inverteix en sostenibilitat, ni tan sols ha
estudiat encara quina capacitat de generar energia hi ha a les teulades dels equipaments, dels edificis d’habitatges, o de les
255 hectàrees de polígons industrials municipals. Què esperen per posar-s’hi?

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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