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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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[ editorial ]

E

n aquest butlletí parlem de
dos temes molt importants
pel municipi: un que ja ha
suposat una transformació
a Bellavista i un altre que tinc el
convenciment que col·locarà les
Franqueses com un referent dins de
l’àmbit de l’educació mediambiental.
Acabem de fer el tancament de Pla de
Barris. Han estat deu anys de feina
intensa per transformar una zona
que va créixer considerablement
durant els anys 60 i 70. Hem invertit
8,2 milions d’euros, conjuntament
amb la Generalitat de Catalunya. Hem
dut a terme projectes urbanístics i
socials que han suposat una millora
no només en l’entorn, sinó també en la cohesió dels veïns i veïnes de Bellavista.
Perquè la nostra prioritat és promoure projectes integrals que suposin una millora
en la qualitat de vida de les persones del nostre municipi.
A aquesta inversió cal sumar-hi els 1,8 milions d’euros que l’Ajuntament de les
Franqueses ha destinat a mesures per a la creació de formació i ocupació. Ara
acaba Pla de Barris, però no tingueu cap dubte que continuarem impulsant millores
tant a Bellavista com a la resta de pobles del nostre municipi.
També vull parlar-vos d’un projecte de futur, un futur molt proper. I és que ja està
acabant l’obra de l’Aula de Natura del Parc del Falgar i la Verneda. El mes de març
de 2019 vam obrir un espai que, mitjançant un procés de participació, va passar de
gravera a esdevenir un pulmó verd importantíssim entre el polígon i el cas urbà de
Llerona. Hores d’ara ja podem afirmar que és un punt de referència com a espai
per gaudir de la fauna, la flora i l’esport. Aquí la biodiversitat ha fet la seva feina i
molts ornitòlegs venen per fer les seves observacions. Ho estem aconseguint, hem
generat un espai on la natura fa el seu curs, fins i tot el cicle de l’aigua en aquest
punt contribueix a la seva depuració biològica.
A ra cal fer un pas més amb l’Aula de Natura. Aquest equipament serà un centre
d’interpretació de tot el que ens aporta el Parc del Falgar i la Verneda. En les pàgines
d’aquest butlletí ho podeu llegir amb més deteniment, però l’edifici està dividit en
tres espais diferents: un de formació; un altre d’oficines, agrobotiga i restauració;
i un últim d’exposicions. Tot, absolutament tot el que passi aquí, ha d’anar en
concordança amb la filosofia d’aquest parc i respectar els principis del medi
ambient i l’ecologia. Des d’aquí s’ha d’oferir formació per les escoles, s’ha d’explicar
el cicle de l’aigua, s’ha de potenciar la mongeta del ganxet, s’ha de tenir una
oferta gastronòmica adient amb l’entorn,... Ho tenim clar i, una vegada finalitzada
l’obra, haurà de començar el desplegament de continguts. Perquè aquest és un
projecte complexe que s’ha de desenvolupar amb seny i criteri per aconseguir que
aquest punt esdevingui realment un espai de referència dins l’àmbit de l’educació
mediambiental no només a les Franqueses, sinó al país. Tenim el potencial per ferho, vivim en un entorn privilegiat.
També m’agradaria destacar les singularitat de l’edifici de l’Aula de Natura. Com
comentava, tot ha d’anar en concordança. I és per això que l’obra de les instal·lacions
s’han fet sota aquesta premisa. El mur captador d’energia fet amb terra del Turó de
la Penya, els pous canadencs i tots, absolutament tots els materials, s’han escollit
tenint en compte tot el seu procés natural i de producció.
Comença doncs una nova aventura que està a punt de convertir-se en realitat.
Tindrem un edifici sostenible del segle XXI. I què vull dir amb això? Doncs que
disposarà de tota la tecnologia necessària per ser capdavanters en l’àmbit de
l’educació mediambiental. Ens hi acompanyeu? Som-hi!
Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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[ actualitat ]
L’Aula de Natura, un edifici sostenible del
segle XXI

L’objectiu és que l’equipament sigui la seu d’un projecte de referència
dins de l’àmbit de l‘educació mediambiental a nivell de país

L

es obres de l’Aula de Natura del Parc del Falgar i la
Verneda ja comencen a encarar la recta final. En les
últimes setmanes, representants municipals, tècnic/ques
i premsa han visitat l’espai per conèixer les singularitats
d’un edifici «positiu», és a dir, un equipament sostenible que
generi més energia de la que necessita consumir.
El Parc del Falgar i la Verneda forma part de la Xarxa Natura
2000. En aquest punt situat a Llerona, l’Ajuntament ha
desenvolupat un projecte de restauració paisatgística, i de
conservació i de protecció de la natura. Els usos d’aquest espai
es van definir l’any 2012 mitjançant un procés de participació.
Així doncs començava un projecte de transformació de l’antiga
gravera en un dels pulmons verds més importants del Vallès
Oriental.
El mes de març de 2019 es va obrir el Parc del Falgar i la
Verneda amb el desenvolupament de la primera part del
projecte, la recuperació de la Verneda i la part exterior del Parc
del Falgar amb tres parts ben diferenciades:
• Zona d’equipaments, on hi ha el jocs, els exercicis de
salut i actualment s’està construint l’Aula de Natura.
• Zona de prat, que serveix de transició entre la zona de
més activitat a la de menor activitat.
• Zona humida, que està formada per tres llacs artificials
envoltats d’una vegetació de ribera que evita el pas de
la gent i que afavoreix l’arribada i el refugi de fauna
autòctona migratòria. A més, el cicle de l’aigua en aquest
punt contribueix a la seva depuració biològica.
Aquest mes de juliol acabarà l’obra de l’Aula de Natura, un
edifici singular, dividit en tres mòduls i situat entre la zona
d’estacionament i els jocs infantils. A l’estiu s’enllestirà tot el
que és l’equipament i haurà de començar el desplegament per
omplir-lo de contingut. Hores d’ara l’Ajuntament ja treballa
en un Pla Director per definir els seu usos. La idea és que el
projecte estigui custodiat per l’Ajuntament de les Franqueses,
però que es desenvolupi des d’algun organisme especialitzat en
l’àmbit mediambiental.
Els tres mòduls s’han construït seguint la filosofia del parc: el
respecte pel medi ambient i la natura de l’entorn. Les parets
són de fusta, la majoria provinent del País Basc. Es tracta d’un
material resistent que no necessita cap tipus de manteniment,
evitant d’aquesta manera l’ús de materials químics i alhora
4

Imatges de la visita d'obres realitzada a finals de maig

reduint la despesa. Hi ha una paret, però, la que està situada a
la banda sud, que està formada per un mur captador. Es tracta
d’una construcció feta amb terra compactada que acumula
energia i manté l’interior amb una temperatura estable a l’estiu
i a l’hivern. En aquest cas s’ha construït amb terra del Turó de
la Penya de Llerona.
Una altra tècnica destacable que es farà servir en aquest edifici
és el pou canadenc. Un sistema que permet l’aprofitament
de la calor del subsòl proporcionant frescor a l’estiu i una
reducció de fred a l’hivern. Consisteix en la instal·lació d’uns
conductes a una profunditat aproximada de tres metres sota
terra, on hi ha una temperatura constant durant tot l’any, i
fer circular l’aire. D’aquesta manera l’aire que torna a entrar
a l’habitacle ha adquirit la temperatura del terreny. A més, si
aquestes excavacions es fan properes a zones amb plantacions
aromàtiques es pot arribar a aconseguir un aire amb un cert
perfum natural que esdevé un valor afegir per al benestar
emocional de les persones que hi hagi a l’interior de l’edifici.
A banda d’aquests elements més singulars, l’edifici també
s’està construint tenint en compte altres principis de
sostenibilitat ecològica: l’aïllament es fa amb material ecològic,
hi haurà plaques solars per generar energia,... En definitiva, es
tracta d’un equipament construït tenint en compte els principis
d’arquitectura positiva, és a dir, un espai que pugui subsistir
amb els seus propis mitjans i, a més, pugui generar energia
sobrant.
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(D'esquerra a dreta) Espai de formació, espai d'oficines, agrobotiga i restauració i sala d'exposicions

Un edifici, tres espais diferenciats
L’equipament de l’Aula de Natura està dividit en tres mòduls
diferenciats, que encara s’han d’acabar de definir en funció
del projecte global. La previsió inicial és la següent:
• Espai de formació: es tracta de la part de l’edifici més
propera al riu i la que es destinarà a la formació. La
sala és podrà dividir en dues parts i estarà dotada de la
tecnologia necessària per dur a terme les sessions que
s’hi puguin programar.
• Espai d’oficines, agrobotiga i restauració: a la part
central de l’Aula de Natura hi haurà les oficines per
a la gestió del Parc del Falgar i la Verneda. També
hi haurà una agrobotiga des d’on es potenciarà la
mongeta del ganxet, el llegum més preuat de Llerona i
les Franqueses. I serà el punt on hi haurà un espai de
restauració que també desenvolupi el seu servei seguint
els principis mediambientals que regeixen tot el projecte.

Colomé. L’alcalde també considera que es va viure durant molts
anys d’esquenes al riu, però ara s’ha fet una recuperació del riu
Congost que ens permet dur a terme projectes per potenciar
l’educació referent a la natura. A més, Colomé considera que
l’Aula de Natura ha de ser un punt per impulsar el territori.
«Si hi ha alguna cosa que ens uneix és la nostra pagesia i la
mongeta del ganxet», considera. En qualsevol cas, hores d’ara
s’està treballant en el Pla Director que ha de definir els usos i
aquest projecte serà una realitat en un futur no gaire llunyà. Un
altre dels punts que s’està treballant és la seva gestió, tot i que
l’alcalde ja ha avançat que es buscaria una fórmula de gestió
externa amb experts mediambientals, sota la supervisió de
l’Ajuntament de les Franqueses.

• Sala d’exposicions: aquest és l’espai més gran de
l’Aula de Natura. De fet, és la sala que ha augmentat
la seva superfície durant l’obra. En total serà un 30%
més gran del que hi havia previst en un principi, passant
de 174,37 m2 a 222,26m2. Aquest espai disposarà de
tecnologia d’última generació per organitzar exposicions
dinàmiques que convidin a la interacció.
La previsió és que les obres finalitzin durant el mes de juliol,
però ara cal acabar de definir tot el contingut de l’espai
perquè es tracta d’un projecte de gran complexitat que ha de
posicionar les Franqueses com a municipi referent en l’àmbit
de l’educació mediambiental. «Aquest projecte no és només
municipal. Ha de ser un projecte de país. El que passi aquí ha de
ser referent», ha explicat l’alcalde de les Franqueses, Francesc

(Superior) Detall del mur captador fet amb materials de la Penya
(Inferior) Detall del passadís entre els espais de formació i oficines
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[ actualitat ]
Pla de Barris inverteix 8,2 MEUR en
projectes socials, culturals i urbanístics
El projecte es tanca després de deu anys de transformació a
Bellavista, una zona que va créixer a partir dels anys 60

B

ellavista és una de les zones més poblades de les
Franqueses del Vallès. El creixement més important
està vinculat als moviments migratoris que hi ha dins
de l’Estat entre els anys 60 i 70. Al llarg del temps les
necessitats han canviat i és per aquest motiu que, ara fa una
dècada, es va posar en marxa el projecte Pla de Barris amb
un objectiu ben clar: transformar Bellavista.
Aquesta transformació s’ha dut a terme mitjançant la Llei
de millora de barris, àrees urbanes i viles, que va impulsar
la Generalitat de Catalunya l’any 2004 per garantir la qualitat
urbana, ambiental i la cohesió social a zones concretes
dels municipis que necessiten suport en aquest sentit.
Aquesta llei es va acompanyar d’un fons econòmic i es van
obrir set convocatòries. En el cas de les Franqueses, la
Generalitat podia arribar a cobrir el 50% del cost total del
projecte presentat. El resultat a Bellavista és de 8,2 milions
d’euros invertits en projectes socials, culturals i urbanístics
subvencionats a mitges entre el govern català i l’Ajuntament
de les Franqueses.
L’acte de cloenda de Pla de Barris s’ha desenvolupat durant el
mes de maig amb un recorregut per les actuacions que s’han
fet per Bellavista amb membres del consistori, el conseller de

6

Territori i Sostenibilitat durant el mandat anterior al govern
català, Damià Calvet, i representants de les associacions de
veïns i veïnes. Al llarg de l’acte, l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé, va destacar la importància de Pla de Barris.
«Hem aconseguit obrir Bellavista a nivell social, cultural i
urbanístic», va dir. Colomé també va aprofitar la presència del
conseller per reclamar una continuïtat en projectes d’aquest
tipus. «Que tota la feina no quedi aquí i que futurs governs
apostin per continuar millorant els barris», va assenyalar.
Per la seva banda, Calvet va destacar la importància de la
llei impulsada per la Generalitat per «l’impacte que la llei ha
tingut en la qualitat de vida dels pobles i ciutats on ha actuat
tant a nivell urbanístic i d’habitatges com a nivell social». El
conseller també va assenyalar que «el futur s’ha d’escriure
amb més plans de barris».
Amb tot, Bellavista ha viscut una transformació en els últims
deu anys a través d’un projecte integral que ha tingut en
compte les necessitats actuals dels veïns i veïnes d’aquesta
zona amb la rehabilitació d’espais públics i façanes d’edificis
deteriorats pel pas del temps, la instal·lació d’ascensors a
alguns edificis,... Hi ha hagut actuacions urbanístiques, però
també socials i culturals perquè Pla de Barris ha estat un
projecte transversal i cohesionador.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

REMODELACIÓ DE LA
PLAÇA DE L’ESBARJO
La intervenció ha afectat
els més de 2.000 m2
de la plaça, millorant
la seva accessibilitat i
destinant més espai per
a la convivència veïnal.
Els seus usos han estat
redefinits mitjançant un
procés de participació
ciutadana.
Anys d’execució:
2018-2020

INSTAL·LACIÓ D’UN
ASCENSOR A LA PLAÇA
DELS PAÏSOS CATALANS
La instal·lació de
l’ascensor connecta el
pg. Andalusia amb el c.
Navarra i els equipaments
públics de la zona. Uns
2.000 vianants diaris
es beneficien de la
construcció d’aquest
ascensor.
Anys d’execució:
2020-2021

INSTAL·LACIÓ DE DOS
ASCENSORS I MILLORA
DE LA PASSERA
Es millora l’accessibilitat
a través de dos elements
elevadors a banda i banda
de la passarel·la que
travessa la via del tren i
comunica la plaça de la
Malagarba amb el carrer
d’Aragó i el passatge de
Ponent.
Anys d’execució:
2014-2015

ILLA D’EQUIPAMENTS
DEL CARRER ROSSELLÓ
Durant la 1a fase
d’execució s’ha
reconvertit l’edifici de
l’EBM Massagran en
l'equipament “Bellavista
Activa”. La ciutadania ha
posat nom a l’espai en un
procés de participació. La
2a i 3a fase s’han centrat
en la reforma de l’entorn.
Anys d’execució:
2014-2020

REMODELACIÓ DE LA
PLAÇA ESPANYA
La plaça s’obre integrant
l’espai a nivell de
carrer i eliminant el
seu aïllament. Amb la
remodelació, els vianants
han passat a gaudir d’un
espai de 2.580 m2 per a la
convivència veïnal.

PAS SOTERRAT PER A LA
CONNEXIÓ DEL MUNICIPI
Construcció d’un calaix
de 15m de llargada i
unes dimensions de
5m d’amplada i 3,1m
d’alçada. A banda i banda
del pas s’hi ha habilitat
rampes i escales per a
vianants i bicicletes.

SERVEI DE SUPORT,
ASSESSORAMENT I
MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

Anys d’execució:
2014-2015

Anys d’execució:
2019-2021

PROGRAMA D’AJUTS A
LA REHABILITACIÓ
Gràcies al programa
s’han realitzat millores
en 45 immobles amb
un total d’1.464.267,53
euros en ajuts. Amb
aquestes actuacions s’han
beneficiat 750 habitatges
i al voltant de 1.900 veïns i
veïnes de Bellavista.
7 convocatòries (des del
2014 al 2020)

FOMENT DE LA CULTURA
CÍVICA
S’han realitzat diverses
campanyes de civisme per
promoure la participació
ciutadana en la difusió de
valors, promocionar entre
les persones els recursos
perquè puguin desenvolupar
amb autonomia les seves
capacitats com a membres
de la ciutadania i impulsar
la seva capacitat crítica i de
reflexió.

TAULA D’ENTITATS

ESPAI FAMILIAR

PROJECTE VINCLES

La Taula d’Entitats es
planteja com un espai de
participació ciutadana i
de dinamització del teixit
associatiu. Formada per
17 entitats de diferents
àmbits, neix al 2012 per
transformar l’entorn amb
la participació del veïnat i
les entitats i, alhora, per
fomentar la col·laboració
entre elles.

És un servei ubicat
a Bellavista i en
funcionament des de l’any
2012 que treballa per a la
integració, participació
i prevenció en l’àmbit
familiar, de les persones
usuàries derivades de
Polítiques Socials, amb
l’objectiu d’acompanyarles en la criança.

Té la finalitat de facilitar
l’apropament de les
famílies nouvingudes a
la dinàmica dels centres
educatius i al seu entorn
més proper, atenent a la
importància del paper
dels pares i mares vers
l’educació dels infants i
joves.

El servei ha atès, des
de la seva creació, 288
de casos generant un
impacte directe i indirecte
en 9.363 persones. Aquest
servei ha estat lloat per
la seva aportació i s’ha
municipalitzat aquest
2021.
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"Molts negocis s'han pogut beneficiar de
les accions plantejades per aquest pla"
Entrevista a Estel Armengol, comerciant

E

l Pla de Xoc per pal·liar el efectes de la Covid-19 a les Franqueses ha desplegat durant el darrer any diversos programes
per ajudar els comerços i negocis del municipi, la majoria en forma d’ajuts directes per subvencionar l’adaptació dels
establiments a les mesures contra la pandèmia o per ajudar al pagament del lloguer dels locals, ajuts per contractació o
desafectació d’ERTO, a la creació d’empreses o microcrèdits. Tanmateix, el Pla de Xoc també ha aportat altres eines per
donar un impuls al comerç durant aquesta crisi, com el curs per fer visibles les botigues a les xarxes socials.
Estel Armengol regenta l’estanc Ateneu, és la quarta generació de la família que s’ocupa d’aquest establiment obert des d’abans
del 1929. També és presidenta de LFComerç i una de les participants en aquest curs.
Com has evolucionat com a comerciant
durant la pandèmia (has programat
cites prèvies i recollida al local al
principi, per exemple)?
Hem treballat les nostres xarxes socials
per ser present més enllà del comerç
físic. Hem estat cada dia al peu del canó.
I com a LFComerç hem donat suport a
totes les botigues tancades o no!!! Un
suport que ha estat molt important!!!!
Els comerciants heu tret alguna cosa
bona o positiva d'aquesta situació?
Els comerciants com a norma general
som gent emprenedora i bastant
adaptable, per tant, de cada situació
en traiem alguna cosa positiva, algun
aprenentatge que ens serveix per seguir
endavant. Molts ens hem reinventat, hem
buscat nous camins per fer la nostra
feina i seguir endavant!!!!
Quan et planteges que és necessari
reinventar-se per sobreviure?
Sempre, cada dia!!!!!!!
Durant el 2019 i 2020 he participat en el
projecte de COMERÇ21 de PIMEC i m’ha
servit, durant aquest temps d’incertesa,
per trobar nous camins, noves idees,
mirar el meu negoci amb uns altres ulls.
I això és una feina important que cal fer,
sobretot amb un negoci tant ‘limitat’ com
ho és un estanc.
Has realitzat el curs de Xarxes
Socials organitzat des del Pla de Xoc
i l’àrea de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament. Creus que la formació
en noves tecnologies i en comunicació
en línia és imprescindible pel comerç
actual?
Oh i tant!!!! És una porta més que

s’obre per oferir el teu producte,
per dirigir-te al teu client. I des de
LFComerç en plena pandèmia vam
engegar la nostra pàgina web on hi
són tots els comerços associats.
Què has aprés? Com ho aplicaràs?
Sempre aprenc coses i, per poc
que sigui, sempre ho puc utilitzar
en el meu comerç o, en el meu cas
com a presidenta de LFComerç,
també donant consell a la resta de
botigues de l’Associació.
Animaries als teus col·legues
a preparar-se i a fer servir les
xarxes? Demanaries més cursos
com aquest?
Si, són importants. I, a més, evolucionen
molt i cada dia hi ha coses noves. És
important estar al dia i, a vegades, amb
el nostre dia a dia darrere el taulell hi ha
coses que potser se’ns passen de llarg i
és important anar-te formant de manera
constant
Quina incidència creus que ha tingut el
Pla de Xoc desplegat per l'Ajuntament
en el comerç i els establiments afectats
per la pandèmia?
Molts negocis s'han pogut beneficiar de
les accions plantejades per aquest pla i
ens han servit per buscar alternatives
als nostres negocis i han sigut ajudes
directes que han anat molt bé!!!!
N'estic contenta del que personalment he
pogut fer servir i sé d'altres negocis que
també ho han utilitzat i n'estan contents!
Ets membre de LFComerç. En quina
situació es troba actualment el municipi
a nivell comercial? Com podem

consolidar el teixit comercial i fer-lo
gran.
Sóc la presidenta de l’entitat i en relació
a la pandèmia hem aguantat i resistit
la situació força bé (tot i les dificultats)
perquè la gent té molta empenta!!!! Però
cal ser més socis i tenir més suport
institucional, perquè així es pot fer més
feina.
Què demanaries a les administracions
públiques en la situació actual?
Com a comerciant, han fet molta feina de
suport al petit comerç aquest últim any
i estic contenta! Seguim treballant així
perquè hi ha molta feina i no s’atura mai.
Però com a LFComerç, volem una
comunicació més directa i que ens
tinguin en compte. Les Franqueses és un
municipi molt dispers a nivell territorial
i això ens dificulta la nostra feina com a
associació.

Podeu llegir l'entrevista íntegra al web
municipal www.lesfranqueses.cat
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Les Franqueses distribueix l'Ordenança
de Civisme i Convivència Ciutadana
La campanya "No la caguis" manté el focus en els voluminosos

L

'any 2019, les Franqueses aprova
la nova Ordenança de Civisme
i Convivència Ciutadana i des
d'aleshores treballa per fer-ne
pedagogia. Aquest document detalla
la normativa reguladora en situacions
que puguin alterar el benestar entre la
ciutadania amb la voluntat de generar
bones pràctiques en aspectes com els
residus, la conducta als espais públics o
la tinença d'animals de companyia, entre
d'altres. Són 99 articles que detallen
conductes i bones pràctiques en espais
públics i entre el veïnatge.
Civisme i convivència són actituds clau
a l'hora de generar el marc de relacions
de respecte, confiança i solidaritat entre
les persones a l'espai públic i en les
relacions de veïnatge a l'espai privat.
L'ordenança detalla les normes de
convivència bàsiques i, també, el règim
sancionador en cas d'incompliment.
Com a novetat i en aquest sentit, el text
proposa Mesures Alternatives a les
Sancions Econòmiques (MASE) ja que
aquest marc normatiu neix amb voluntat
pedagògica avantposant instruments
de mediació i diàleg a les mesures més
coercitives.
Quins aspectes trobem a l'ordenança?
•
•

•

Drets
i
obligacions
dels
organitzadors d'actes autoritzats a
l'espai públic
Què es considera atemptat contra la
dignitat de les persones, sobretot si
són menors, gent gran o persones
amb discapcitat.
Quins actes són sancionables
com a degradació de l'entorn urbà

•

•

•

•

•

•

(pintades, pancartes i cartells sense
autorització)
Quins usos de l'espai públic per
a jocs es consideren inadequats
(les competicions, el "rooftopping",
acrobàcies...)
La prohibició de juguesques que
suposin
intercanvi
de
diners
o béns; de la mendicitat si és
intrusiva o es realitza amb menors;
l'oferiment i la demanda de serveis
sexuals; el consum d'alcohol i, el
comerç ambulant o les activitats
econòmiques no autoritzades a la via
pública.
Quines conductes es consideren
inapropiades a l'espai públic o en els
seus elements (acampar, embrutar,
mantenir relacions sexuals, realitzar
les
necessitats
fisiològiques,
anar despullat pel carrer o, en els
equipaments públics, vestir de
manera que dificulti la identificació,
increpar o molestar, actituds
vandàliques...)
Com hem d'actuar a les zones
naturals i als espais verds i quins
són els drets i els deures dels
propietaris de solars i/o jardins que
limitin amb la via pública
Quina normativa s'aplica pel que
fa a la contaminació acústica i als
residus i la neteja (com hem de
llençar les escombraries, horaris
per regar o espolsar o com desferse dels voluminosos)
Quina és la normativa pel que fa a la
tinença d'animals de companyia

El text de l'ordenança també inclou les
possibles sancions, qui les pot imposar,
les Mesures Alternatives a la Sanció

Econòmica i l'aplicació de la reparació de
danys.
L'edició en format de llibret il·lustrat de
l'Ordenança es distribuirà a totes les
llars de les Franqueses durant aquest
mes de juny.
"No la caguis" amb els voluminosos
La campanya "No la caguis", que incideix
en diversos articles de l'ordenança,
continua les accions per conscienciar
de les bones pràctiques pel que fa als
residus voluminosos. Fins ara s'ha
visibilitzat el volum de trastos que es
recullen en abocaments incontrolats,
tot i recordant que trucant al 900 101
338 es pot gestionar de manera correcta
i sense cost per a ningú. Durant les
properes setmanes es començaran a
identificar i a senyalitzar els abocaments
no controlats.
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[ les Franqueses en imatges ]
32a Fira de Sant Ponç
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[ actualitat ]
Ajuntament i ciutadania treballen
conjuntament contra la contaminació acústica
L'Ajuntament realitzarà noves sonometries al polígon del Pla de Llerona

A

ra fa sis mesos, el 19 de novembre del 2020, arran de les queixes del veïnat
proper al polígon industrial del Pla de Llerona i emmarcat en el Pla Director
de Participació de les Franqueses, neix la comissió per reduir l'impacte del
soroll de les indústries d'aquest polígon. Des d'aleshores, aquesta comissió
s'ha reunit 5 vegades, cada final de mes.
La comissió està formada per representants de l'equip de govern, representats
municipals, un membre de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica i
totes les persones que hi volen participar de manera continuada o esporàdicament,
ja que, la participació és oberta a cada reunió.
Durant aquests 6 mesos, s'han exposat les accions realitzades des de l'Ajuntament
per tal d'avaluar les molèsties generades per les indústries del polígon i identificar
els focus del soroll. També s'han posat sobre la taula les possibles accions a tirar
endavant, les diligències fetes contra les empreses generadores de contaminació
acústica i les mesures correctores que s'han realitzat. Un altre dels punts de les
trobades ha estat posar sobre la taula la normativa vigent sobre el tema i les eines
de les quals es disposa.
Nova sonometria amb dos focus identificats
Les sonometries realitzades fins ara deixen palès que les molèsties provenen de dos focus de soroll, dues empreses molt
properes que treballen en horari nocturn i que sumades són responsables de l'alt nivell acústic al Pla de Llerona durant la nit.
Ara, en base a l'informe d'avaluació dels sorolls de la Diputació de Barcelona del mes de gener, s'està treballant per realitzar
noves sonometries per tal d'avaluar les freqüències d'emissió sonora de les dues empreses identificades com a possible font
de la contaminació acústica.

L'Ajuntament inicia el procés de creació d'un registre únic d'entitats a
través d'una enquesta en línia

L

'Ajuntament de les Franqueses ha iniciat el procés de creació
d'un registre únic d'entitats. Aquest registre té com a principal
objectiu unificar i centralitzar la base de dades d'associacions i
entitats del municipi per poder, d'una banda, conèixer millor el teixit
associatiu i les seves demandes i necessitats i, d'una altra banda,
facilitar la relació entre les entitats amb l'Ajuntament i la ciutadania.
Per tal de fer un primer contacte i de recollir les primeres dades,
s'ha activat una enquesta que es pot respondre en línia a través del
codi QR que trobareu en aquesta informació o telefònicament al
938 616 221. La informació recollida servirà per actualitzar el
registre d'entitats i, a mig termini, facilitar i simplificar, sempre
que sigui possible, la gestió del món associatiu amb la creació de la
finestreta única.
Si necessiteu més informació, teniu dubtes o comentaris, us podeu
posar en contacte amb l'àrea de Participació i Relacions Ciutadanes
al 938 616 221 i a participacio@lesfranqueses.cat.
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Les Franqueses ja té marca LGTBI

Amb el lema “Lliures de ser qui som” s’organitzen diverses activitats
per afavorir el dret a la igualtat i la no discriminació

L

es Franqueses és un municipi
plural que fomenta el respecte a
les diferents identitats, expressions
de gènere i orientacions afectives
i sexuals. Aprofitant el Dia Internacional
contra la LGTBIfòbia, el 17 de maig, el
municipi treu al carrer l’adaptació de la
marca de ciutat als colors de l’arc de Sant
Martí i enceta la seva programació amb
l’objectiu de reivindicar la tolerància per
la diversitat sexual i de gènere i la igualtat
social i jurídica.
L’Ajuntament promou que es pugui viure la
diversitat afectiva i sexual en plena llibertat
amb activitats informatives i pedagògiques
com “Plantem la caravana Sex Truck”, que
el dia 12 de juny, de 10.30 a 13.30 h, estarà
al mercat de Corró d’Avall, i el 18 de juny,
de 18 a 21 h, a la plaça de l’Espolsada.
Aquesta activitat, a càrrec de les
Magranes, és oberta a tothom i representa
un espai itinerant per a la experimentació i
l’intercanvi d’opinions.

El proper 27 de juny, a les 18h, al Casal
Cultural de Corró d’Avall, es representa
"Pòquer de Iaies", a càrrec de Dona Cançó,
un còctel d’humor i màgia on es trenquen
tots els esquemes,.Són dones de la tercera
edat, independents i de fet, són parella.
Crearan un ambient on l’impossible esdevé
possible i adaptaran jocs de màgia per a
l’empoderament de la dona. Les entrades
són gratuïtes i es poden reservar a www.
entrapolis.com
Coincidint amb el 28 de juny, Dia per
l’Alliberament de Lesbianes, Gais, Trans*,
Bisexuals, Intersexuals i d’altres identitats
sexuals i de gènere, es realitza un taller de
sensibilització en identitat i gènere. “Per

un món sense armaris” és una activitat
adreçada a tots els públics que es durà a
terme a les 18 h en format telemàtic. La
sessió té una durada aproximada d’una
hora.
Des del consistori vol dir de manera clara
i ferma que ningú té dret a insultar, pegar
o menystenir a altres persones per ser
com són. Per lluitar contra l’homofòbia,
la lesbofòbia, la transfòbia o la bifòbia és
imprescindible disposar de les denúncies
de les persones agredides, però també de
les qui en són testimonis. Podeu trucar al
112 o al 012, o adreçar-vos personalment
a qualsevol de les oficines de la Xarxa dels
serveis d’Atenció Integral (SAI).

Ampliada l'aportació a la Fundació el
Xiprer fins a 12.000 euros

L

'Ajuntament de les Franqueses i la Fundació el Xiprer Vallès
Oriental han renovat el conveni de col·laboració per atendre
famílies i persones del municipi en situacions de fragilitat,
precarietat i exclusió social. En el document signat durant una
trobada entre l'alcalde, Francesc Colomé, la regidora de Polítiques
Socials, Sònia Tena, el vicepresident del Xiprer, Xavier Quincoces i
Manel Roma, voluntari d'Amics del Xiprer, s'amplien, d'una banda,
l'aportació econòmica de l'Ajuntament fins a 12.000 euros i, d'una
altra banda, la vigència que passa de ser anual renovable a un any
més, a ser de dos anys, renovable a dos més.

15

[ actualitat ]
Preinscripcions al Centre de Formació
d'Adults del 21 al 29 de juny

El CFA Bellavista inclou cada vegada més programes especialitzats
per ampliar la formació dels diferents cursos

E

l Centre de Formació d'Adults obre durant aquest mes
de juny les preinscripcions pel curs 2021-2022. Seran
del 21 al 29 de juny. L'oferta formativa pel proper curs
és:

ESO a distància
Anglès 1,2 i 3
CompeTic (ACTIC) 1 i 2 (nivell 2 semipresencial)
Preparació per a la prova d'accés a CF de Grau Superior
Aprendre a llegir, escriure i molt més
Català 1 i 2
Castellà 1 i 2

Per a la preinscripció cal demanar cita prèvia, a partir del 7
de juny, al 938 402 653. Per tal de formalitzar-la cal portar el
DNI, 2 fotos mida carnet i el certificat d'estudis (si s'escau).
Tots els cursos són gratuïts.
Formació continuada i molt més
El Centre de Formació d'Adults Bellavista realitza una tasca
que va molt més enllà de la purament formativa. L'alumnat

del CFA troben en el centre un espai d'acollida i d'orientació
educativa i on el professorat, a més a més, de realitzar la tasca
docent també treballa per detectar dificultats, inseguretats i
pors que poden afectar l'alumnat a l'hora d'iniciar els nous
estudis. L'objectiu és generar confiança per a que l'alumnat
pugui prendre decisions de forma autònoma.
Les sessions de formació estricta es complementen amb
diversos projectes i programes per ampliar els continguts
a l'aula com per exemple el programa "L'art de parlar"
que utilitza les obres d'art per millorar les competències
comunicatives de l'alumnat i, per extensió, treballar aspectes
com la cohesió social o les emocions.
Enguany, l'alumnat de català i castellà ha participat a "Lletres
a les aules", un programa de foment de la lectura i de
promoció de la literatura que pretén apropar l'alumnat al fet
literari; millorar la comprensió lectora; estimular i potenciar
l'habilitat lectora i, millorar el coneixement de la llengua.
Per tal d'aconseguir aquests objectius, els grups de Català
2 i de Castellà 2 han llegit i treballat diverses novel·les i han
mantingut trobades virtuals amb els autors/es.

MATRICULACIONS
BATXILLERAT del 12 a 16 de juliol i extraordinària
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS del 16 al 22 de juny
del 7 al 10 de setembre
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA del 14 al 18 de juny
CF GRAU MITJÀ del 12 al 16 de juliol
ESO alumnes de 1r del 14 al 18 de juny, de 2n a 4t del 28
CF GRAU SUPERIOR del 19 al 23 de juliol
de juny al 7de juliol
Més informació a http://queestudiar.gencat.cat/
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La Biblioteca Municipal de Bellavista ha
fet 20 anys!

L'equipament ha acollit una exposició fotogràfica i passa el relleu a la
Biblioteca Municipal de Corró d'Avall que celebra el primer aniversari

(Part superior de dreta a esquerra) Antiga seu de la Biblioteca Municipal de Bellavista a la pl. Espanya (1999), inauguració del Centre Cultural de
Bellavista (2001) i Sala de Lectura de de Can Ganduxer (2018) i (part inferior) imatges actuals de Bellavista i Corró d'Avall

L

'any 1985, les Franqueses, amb un increment
important de la població i amb Bellavista com a nucli
amb més habitants, decideix dotar el municipi d'una
biblioteca. S'instal·la en un petit local del carrer
Cardedeu i ofereix serveis bàsics de consulta i prèstec. Onze
anys més tard, el 1996, aquest equipament es trasllada fins a
la plaça d'Espanya, un espai que li permet crèixer en volum
de documents i en activitats. Aquell any neix, per exemple, el
Concurs Literari de Sant Jordi. Cinc anys més tard, el 2001,
la biblioteca es trasllada al seu emplaçament definitiu, el
Centre Cultural de Bellavista.
Paral·lelament al creixement de la Biblioteca Municipal
de Bellavista, el 1999, la renovada masia de Can Ganduxé

permet obrir també un servei a Corró d'Avall, la Sala de
Lectura, que s'integra dins el Servei de Biblioteca Municipal.
El recorregut d'aquest espai finalitza el 2020 amb l'obertura,
durant el mes de maig, de la nova Biblioteca Municipal de
Corró d'Avall, a l'Espai Can Prat. Les dues instal·lacions
treballen amb un programa de servei comú però cadascuna
està especialitzada en un àmbit específic: Bellavista, en
esport com a eina educativa i Corró d'Avall, en infància i
família.
Enguany, la Biblioteca Municipal de Bellavista ha celebrat
el 20è aniversari i la de Corró d'Avall, el primer, amb
exposicions fotogràfiques retrospectives. A Corró d'Avall
l'exposició es pot visitar fins al 30 de juliol
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[ actualitat ]
#CaminadapopularLF21
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Recepcions esportives de la temporada 2019-2020

Aleví B
Club Esportiu Llerona

Alfredo Domínguez, Iona Lobato i
Iria Esteban del CE Karate Nokachi

Benjamí B
Club Futbol Les Franqueses

Equips A, B i C del Sweetrade
Bowling Club Les Franqueses

Escoleta
Club Futbol Bellavista Milan

Guerau Camí i Santiago Olivé
Club Tir amb Arc Les Franqueses

Juvenil A femení
Club Esportiu Llerona

Martina Lagares Andrés
Club Natació Granollers

Pau Ribes
Club Natació Les Franqueses

Prebenjamí
Club Futbol Bellavista Milan

J. Camp de l'equip Montesa Talent
School Trial, C. Julià del CNG i J.
Sanchís del CAG
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[ agenda ]
1 dimarts
Espai Zero. Preparem la Festa Jove 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
........................................................................

3 dijous
Espai Zero. Preparem la Festa Jove 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
Espais de lectura. Visita de l’escriptor
Xavier Bosch amb el comentari de la seva
novel·la “Algú com tu”
18 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
Org. Servei de Biblioteca Municipal
........................................................................

4 divendres

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
........................................................................

15 dimarts

7 dilluns

17 dijous

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

8 dimarts
Espai Zero. Preparem la Festa Jove 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
........................................................................

5 dissabte
La Mitja Granollers - Les Franqueses - La
Garriga
8 h Av. Sant Julià amb el c. de l’Empordà
Org. La Mitja
........................................................................

6 diumenge
Circulació de trens tripulats
11 a 13 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx

20

Espai Zero. Preparem la Festa Jove 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
........................................................................

18 divendres

10 dijous

Espai Zero. Preparem la Festa Jove 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
........................................................................

12 dissabte

Espai Zero. PopCorn
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
........................................................................

Espai Zero. Preparem la Festa Jove 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
........................................................................

Netegem les deixalles en família, ens
trobem per recollir les deixalles que hi ha
en espais verds del poble
L'hora i el lloc es comunicarà en el moment
de realitzar la inscrpció prèvia.
Informació i reserva a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. ENEI, Espai Nadó - Espai Infant
Plantem la caravana Sex Truck
A càrrec de les Magranes
10.30 a 13.30 h Mercat de Corró d'Avall
Activitat oberta a tothom
........................................................................

13 diumenge
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

Espai Zero. Festa Jove d’estiu
Vine a gaudir de la cultura urbana i del
final de curs de l'Espai zero i del Centre
Municipal de Joves
17.30 h Exteriors del Centre Cultural Can
Ganduxer
Informació a centrejoves@lesfranqueses.
cat / pij.franqueses@lesfranqueses.cat o al
938 405 781 / 938 404 624 / 670 430 760
Plantem la caravana Sex Truck
A càrrec de les Magranes
18 a 21 h Plaça de l'Espolsada
Activitat oberta a tothom
........................................................................

19 dissabte
Concert d’havaneres
A càrrec del grup la Ribera
19 h Plaça de l’Ajuntament
Durant el concert s’oferirà rom cremat a les
persones assistents
Activitat per a majors de 65 anys. Les places
són limitades. En cas de pluja i/o mal temps
el concert es posposarà

“Aigua de juny primerenca,
molts mals arrenca"
20 diumenge
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
........................................................................

22 dimarts
Espai Zero. Berenar cultural
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

Cal inscripció prèvia al 938 404 624 o al pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
Ple Municipal
20 h Telemàtic
............................................................................

ACTIVITATS I
CURSOS
HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA
D'ESTUDI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
BELLAVISTA

27 diumenge
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
Cía Pòquer de Iaies "Una parella de iaies"
A càrrec de Dona Cançó. Dones Artistes
18 h Centre Cultural de Corró d'Avall
Còctel d'humor i màgia on es trenquen
tots els esquemes. El seu missatge
és empoderar a la dona i visibilitzar
l'homosexualitat d'aquesta. Entrades
gratuïtes a www.entrapolis.com
........................................................................

28 dilluns

Per un món sense armaris
Taller de sensibilització en identitat i gènere
A càrrec de Violets
18 h Telemàtic
Activitat gratuïta i adreçada a tots els
públics. La durada aproximada és d'una
hora, tot i que es pot allargar fins a hora i
mitja
........................................................................

29 dimarts
Espai Zero. Anem al Parc del Mirador
18 a 20 h Centre Cultural de Bellavista (c.
Navarra s/n)

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.
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

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Període del 17 de maig al 20 de juny inclosos
*27 de maig el servei romandrà tancat
Matins: dm, dc i dg, de 10 a 13.30 h, i ds, de
10.30 a 13.30 h
Tardes: de dl a dg, de 15.30 a 22 h
Els diumenges, festius i les tardes dels
dissabtes, es realitzarà l’entrada per la
cafeteria del Centre Cultural de Bellavista (c.
Navarra)
Org. Servei de Biblioteca Municipal
Formació per l’ocupació
• Manipulació d’aliments. 17 de juny, de
9.15 a 13.15 h
CASAL INFANTIL MUNICIPAL
Obert de setembre a juny (per a nens i nenes
de 3 a 11 anys)
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
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals

Formació per a l’emprenedoria
• Com iniciar un negoci que viu de les
xarxes socials. 8 i 10 de juny, de 9.30 a
13.30 h
Més informació i inscripcions a Can
Ribas-Centre de Recursos Agraris, de
dl a dv de 8.30 a 14 h al 938 443 040 o al
dinamització@lesfranqueses.cat
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)
No la caguis! El missatge és molt clar, però tot i així encara hi ha qui no ho entén i la continua cagant. Els trastos i els
voluminosos continuen apareixent al carrer, n’ha disminuït la quantitat, però és responsabilitat de tots i totes fer les coses
bé. El mobiliari urbà es continua malmetent amb el perjudici que això ens genera a tota la ciutadania. El reciclatge no va amb
tothom, però si no comencem a treballar pel país del futur....a quin món viuran els nostres fills i filles? I els excrements de gos
que queden a les voreres i camins per a vianants per on passen els nostres infants i joves, per on camina la nostra gent gran.
Tan difícil és recollir-ho? El civisme i la convivència són imprescindibles per tenir un bon veïnatge. Només amb bona actitud
aconseguirem fer del nostre municipi un espai de convivència agradable i on el civisme sigui un exemple per a tothom. No la
caguis! No la caguem!

Marta Reche

Regidora del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés [PSC-CP]

LES NOSTRES PROPOSTES FAN AVANÇAR A LES FRANQUESES
Des del PSC continuem treballant incansable i incondicionalment per a tots i totes vosaltres, veïns i veïnes de Les Franqueses.
Han sigut moltes les propostes que des del PSC hem portat al ple per fer avançar al nostre municipi i així millorar la vida de
tots i totes. Per que nosaltres sí posem al centre de la nostra acció el benestar de tothom, perquè la nostra prioritat sí és el
compromís que ara fa dos anys ens vau donar a les urnes.
Les subvencions per la contractació del monitoratge extra a les escoles davant la Covid19 n’és un exemple de molts,
i promoure l’ordenança de vehicles de mobilitat personal un altre. Dos exemples de com el govern actual va a cavall de
nosaltres, reaccionant a les xarxes socials davant les nostres propostes com si fossin seves, quan en realitat Les Franqueses
es troba paralitzada des de fa mesos. És des dels grups de l’oposició que portem les propostes per fer avançar al nostre
municipi. Nosaltres continuem a peu de carrer, amb Les Franqueses amb el cor, escoltant-vos i treballant sempre per tots i
totes vosaltres. Ens acompanyeu?

Imma Ortega

Regidora del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
MANCA DE SOLIDARITAT I EXCUSES
Els lectors hauran taral·lejat alguna vegada “el teu nom és coratge, el teu nom Palestina...” alçant la veu contra un poble
castigat, ocupat i aniquilat, altre cop avui. Recordaran les imatges de milers de sirians fugint de la guerra amb l’esperança de
ser acollits a Europa, o els camps de refugiats a Lesbos, o les pasteres que s’enfonsen al Mediterrani... La problemàtica és
complicadíssima de resoldre, amb interessos injustos que sempre castiguen els febles. Però estarem d’acord, i cal denunciarho, que són ben minses les solucions que es proposen. Les Franqueses es va acollir a la campanya “Casa nostra és casa
vostra” el 2017, quan la crisi humanitària desbordava Europa pels centenars de milers de desplaçats. No hem acollit mai
ningú. Excuses del govern! El projecte de Can Santa Digna de Llerona de la Fundació Mercè Fontanilles havia d’acollir un
grup de menors estrangers no acompanyats: Tampoc! L’excusa d’aturar-ho, segons l’alcalde, era resoldre a nivell jurídic les
300 al·legacions per irregularitats urbanístiques que denunciaven un grup de veïns. Irregularitats urbanístiques? Les normes
urbanístiques són clares i han de ser complertes per tothom, només faltaria. Doncs bé, l’informe jurídic desestima totes les
al·legacions i recomana consultar urbanisme si fos el cas, res més. El resultat altre cop és mirar cap un altre costat i no
entomar el veritable problema de l’acollida. Quan el govern hauria de demostrar solidaritat recolza, interessadament, un grup
de veïns que rere l’urbanisme tapen una insolidaritat desmesurada. Amb majúscules: EXCUSES! I veurem quina explicació en
fa l’alcalde.
22

Grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]
El día 9 de mayo celebramos el día de Europa en recuerdo de la creación de la primera Comunidad Europea, origen de la actual
UE.
La actual crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19 se ha convertido en uno de los mayores retos de
toda la historia de la UE. Muestra de ello, y de la voluntad de superar estas crisis han sido los planes de recuperación económicos
para que lleguen a todos, España incluida, con la voluntad de que se pueda generar una transformación profunda, digital y
verde, de los sistemas económicos nacionales. Referente al ámbito sanitario, la Unión se ha mostrado como un firme garante
de la consecución y distribución equitativas de las vacunas a todos los ciudadanos y ciudadanas de la UE, independientemente
de cual fuese su nacionalidad.
Sin embargo, esta crisis ha contribuido también a abonar el caldo de cultivo para el euroescepticismo y el populismo que
siempre acechan a las democracias liberales en situaciones como la que ahora vivimos. Esta realidad ha puesto de manifiesto
la necesidad de una UE que continúe avanzando, con unas instituciones sólidas y un pueblo, el europeo, más comprometido que
nunca con la unión y la cooperación entre los países. Porque Europa nos une y nos compromete, nos hace más igualitarios y
libres en un mundo cada vez más globalizado y con mayores amenazas a nuestro modelo de sociedad democrático.

Maria Forns

Portaveu del grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa
Municipalista [SAL-CUP-AMUNT]
Duplicar sistemàticament el gènere no ens fa més feministes, sinó més malparlats
En el ple del mes d’abril l’exregidora de feminisme va corregir la regidora actual perquè havia parlat de “tècnics” i no de
“tècnics i tècniques”, entenent l’ús de formes dobles com a garantia de llenguatge inclusiu. Hem observat que les dobles formes
estan proliferant i complicant-se innecessàriament en documents de secretaria, per exemple en les convocatòries dels plens
(l’alcalde quasi es va ennuegar quan va haver de llegir “els/les regidors/es delegats/des” en l’enunciat d’un punt del ple).
L’ús sistemàtic de les formes dobles, completes o abreujades, amb la bona intenció de visibilitzar les dones, recarrega els
textos escrits i els discursos, dificulta la comunicació i violenta les estructures de la llengua. En català, com en totes les
llengües romàniques, el gènere no marcat és el masculí, i en general el plural masculí engloba també el femení. D’altra banda,
aquest ús forçat de la llengua, impossible de mantenir al llarg de tot un text o una intervenció, genera moltes incoherències.
El 2011 la Generalitat va publicar la Guia d’usos no sexistes de la llengua, que proposa recomanacions i solucions alternatives
a les dobles formes per evitar un llenguatge sexista sense distorsionar la comunicació (en podeu trobar una síntesi a Un cop
de mà). Qualsevol llengua té recursos per adaptar-se als diversos contextos. Aplicar sistemàticament una sola fórmula és una
mala solució que sovint denota deixadesa o ignorància.
La llengua és de tots els parlants i cadascú la utilitza com sap o com vol. Les recomanacions lingüístiques s´haurien de deixar
als professionals, i no fer-ne una arma contra els adversaris polítics ni per abanderar-se com a feminista.

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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