
    
 

 
Programa de Sal-CUP les Franqueses 

Eleccions municipals 2019 
 
 
 
 

Preàmbul 
 
Som poder popular 
 
Diverses persones implicades en el teixit associatiu i l’activisme social, cultural i 
polític de les Franqueses hem unit esforços i presentem una candidatura a les 
eleccions municipals amb uns objectius molt clars: advocar des de la base per la no 
professionalització de la política, per la capacitat real de decisió del poble en 
cadascuna de les qüestions que ens afecten i per un ús dels recursos públics que 
parteixi de la màxima transparència política i econòmica. 
 
Volem ser a la institució per capgirar de dalt a baix la manera de fer política al 
municipi, tombar el model actual, fugint de les dinàmiques de partit i els interessos 
privats, i posar fi al desarrelament i el dèficit democràtic, apoderant les persones 
i les entitats. Reivindiquem la diversitat com a riquesa: som cinc pobles, no som 
ciutat. 
 
Us presentem un programa polític que ha de servir-nos de brúixola en la nostra 
tasca al consistori. Uniu-vos-hi i apoderem-nos. Des de baix, fem créixer el poder 
popular! 
 
 
Principis bàsics 
 
Defensem un municipi que fomenti la participació, que promogui els processos 
participatius, les consultes i els referèndums com a eines de decisió, i que n’accepti 
els resultats com a vinculants; un municipi que potenciï el teixit associatiu, escola de 
valors i veritable eina de cohesió social. 



 
Volem convertir el municipi en un referent de la lluita feminista i de la justícia social, 
entenent el feminisme com una manera de fer diferent. Volem un municipi que 
escolti, que cooperi, que acompanyi, que sigui solidari, que protegeixi la diversitat i 
la riquesa cultural. 
 
La nostra és una aposta decidida per corregir els vicis del neocapitalisme, que ens 
ha abocat a l’emergència climàtica, la sobreexplotació dels recursos i la 
mercantilització del treball. Alimentació, energia i habitatge són els tres pilars bàsics 
que cal defensar amb mesures sostenibles, ètiques i socialment justes. 
 
Transparència i honestedat és el que també volem aportar al municipi. El nostre 
codi ètic preveu la limitació de mandats, no duplicar càrrecs remunerats i limitar el 
sou dels nostres regidors a un màxim de 2,5 vegades el salari mínim 
interprofessional. 
 
Entenem el municipi com el primer graó des d’on continuar impulsant la construcció 
nacional dels Països Catalans, la ruptura democràtica cap a la República Catalana 
i l’obertura d’un procés transformador per l’emancipació nacional, social, de gènere i 
mediambiental.  
 
 
Avancem cap a la República dels Països Catalans, guanyem l’instrument per a 
la transformació social! 
 
 
 
 
  



Programa 
 
 

Participació, transparència i bon govern 
 
L’ajuntament no pot viure d’esquena ni d’amagat de la població, ni tampoc ha de ser 
el protagonista de la transformació: les institucions han de donar suport als 
processos transformadors ja existents i creats des de baix, dinamitzar-ne de nous 
allà on calgui i dotar-los d’eines. El govern local no només ha de ser honest i retre 
comptes de tot allò que fa, sinó que ha d’estar compromès a donar a la població les 
regnes que li han de permetre autogovernar-se i mantenir la seva riquesa i 
diversitat: ha de fomentar la participació ciutadana, escoltar el poble i dotar-lo de 
poder de decisió real, ajudar a construir sobiranies de poder popular.  
 
Per això, defensem i proposem: 
 
 
Organització del govern local 
 

● Crear una regidoria de participació, transparència i bon govern. 
 

● Reformular els consells sectorials (escolar, pagesia) i crear-ne de nous 
(infància, joventut, entitats…) perquè esdevinguin òrgans efectius i 
democràtics, amb assignació pressupostària i capacitat de decisió. 
 

● Reformar el Patronat de Cultura i el Patronat d’Esports per reforçar-ne la 
transparència i el control polític, o bé suprimir-los. 
 

● Aturar la política de creixement de població que ha abocat el municipi a un 
model de ciutat dormitori desarrelada, i estudiar mesures correctores que 
permetin mantenir la identitat de cada un dels pobles del municipi: Corró 
d’Avall, Corró d’Amunt, Marata, Llerona i Bellavista. 
 

● Democratitzar els consells de poble dotant-los de pressupost i caràcter 
executiu, i establir que tots els membres siguin elegits per sufragi. Valorar la 
idoneïtat i viabilitat de crear una entitat municipal descentralitzada a Llerona. 

 
 
  



Participació 
 

● Crear un registre únic d’entitats dependent de la regidoria de participació i 
dotar les associacions d’espais autogestionats i d’un servei d’assessorament, 
acompanyament, recursos de formació i promoció del voluntariat en 
col·laboració amb les diferents institucions públiques. 
 

● Replantejar la proposta de Reglament de participació ciutadana perquè els 
processos vagin acompanyats de sessions informatives i debats reals, amb la 
participació d’experts i la col·laboració del teixit associatiu, perquè incloguin 
mecanismes que incentivin i facilitin la participació, perquè s’hi defineixin els 
mecanismes de presa de decisions, que han de tenir caràcter vinculant, i 
perquè en desapareguin les referències a ciutat. 
 

● Destinar una part del pressupost a la participació ciutadana i organitzar els 
processos participatius de forma honesta, acompanyats de persones 
expertes i amb un debat crític, honest i veritable durant el procés d’estudi i 
anàlisi previ a l’aprovació, perquè la població sàpiga què comporta una 
decisió o una altra. 

 
 
Transparència 
 

● Recuperar les atribucions que corresponen al ple municipal i preveure 
mecanismes que incentivin la participació ciutadana, que facin que la política 
local no sigui vista com una institució allunyada i opaca, sinó oberta i propera. 
 

● Convocar auditories externes i ciutadanes per exigir transparència en els 
comptes municipals i en els usos i concessions dels equipaments 
municipals per tal de recuperar l’espai públic per a l’ús comú. 
 

● Col·laborar amb l’Observatori Ciutadà Municipal per millorar la 
transparència dels pressupostos municipals i fer-los més clars i entenedors, i 
aportar-hi eines de difusió, formació i acompanyament. 
 

● Establir mecanismes de transparència i control de l’actuació dels cossos de 
seguretat pel que fa al respecte dels drets humans i les llibertats. 
Implementar codis deontològics i de bones pràctiques per als cossos policials 
i controlar que es compleixin. 

 
  



Bon govern 
 

● Reduir el deute i diversificar-lo amb sistemes de finançament alternatius 
que incorporin mecanismes que controlin l’eficàcia i l’eficiència del projecte i 
valorin la possibilitat d’incorporar aportacions socials i/o plans de mecenatge i 
patrocini.  
 

● Reduir els sous dels càrrecs electes en relació amb el salari mínim 
interprofessional, i revisar els règims de dedicació (jornades) dels càrrecs de 
govern perquè s’adeqüin a les necessitats reals de gestió i control polític de 
cada àrea. 
 

● Evitar la contractació de personal eventual com a càrrecs de confiança o 
d’assessorament especial en l’Administració pública sense seguir un procés 
de selecció just, i impulsar polítiques de contractació de personal 
transparents i objectives que impedeixin l’aparició de pràctiques clientelars. 
 

● Revisar les ordenances municipals progressivament, començant per la de 
civisme i convivència, perquè siguin normatives positives i informatives més 
que una llista de conductes prohibides, càstigs i sancions, i una mera eina 
recaptadora, i vetllar perquè siguin socialment justes i elaborades amb 
perspectiva de gènere. 
 

● Fer realitat la creació d’una sindicatura local com a òrgan complementari de 
l’administració, per tal que tothom pugui expressar inquietuds i denúncies de 
la manera més lliure i segura possible. 

  



Polítiques socials 
 

    
Creiem en unes polítiques socials transversals que incorporin la perspectiva de           
gènere i el treball coordinat entre àrees de l’ajuntament. Cal impulsar un pla general              
de polítiques d’inclusió social basat en el treball comunitari i participatiu, amb            
l’objectiu de construir una xarxa on la gent que es desvincula del sistema tingui una               
alternativa sòlida on agafar-se, i en què la igualtat, la inclusió i la millora del               
nostre hàbitat siguin els objectius bàsics. 
 
Cal desplegar al màxim les potencialitats de les lleis que regulen els drets socials.              
Les Franqueses té més de 20.000 habitants i això implica que s’han de garantir els               
recursos i serveis que marquen aquestes lleis, i s’han de desplegar amb tota la              
intensitat. 
 
Ens trobem amb unes polítiques socials a nivell supramunicipal que cada vegada            
erosionen més les seves prestacions, i els ajuntaments, privatitzant i externalitzant           
al tercer sector, supleixen aquestes mancances i retallades. Volem replantejar el           
model de gestió dels serveis públics impulsant la municipalització, la generació           
de cooperatives i el voluntariat coordinat tècnicament; un model en què l’àrea de             
serveis socials integri la gestió d’uns serveis d’atenció pròxims i doni capacitat de             
decisió als usuaris i usuàries. 
 
La crisi i les polítiques neoliberals basades en la destrucció dels serveis públics             
tenen conseqüències encara avui, també a les Franqueses: persones i famílies en            
situació de desnonament, persones a l’atur amb dificultats per tornar al món laboral,             
famílies amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques dels seus fills i filles… 
 
Cal saber des d’on partim, quina és la situació real del nostre municipi. Cal fer,               
doncs, una diagnosi comprensiva: tornar el debat a la gent, fer-ne partícip la             
ciutadania, escoltar les veus dels usuaris i usuàries, per contribuir tots junts a             
detectar les necessitats reals i a trobar-hi solucions. La diagnosi ha de permetre             
conèixer la situació social, laboral, econòmica. dels veïns i veïnes, crear protocols            
de prevenció i actuació coordinats per professionals, serveis, entitats i col·lectius           
de diferents àmbits (serveis socials, educació, salut, seguretat ciutadana, cultura i           
lleure…), en què es potenciï la funció preventiva i pedagògica de l’acció social. 
 
És evident que cal satisfer les necessitats bàsiques quotidianes, perquè les           
persones han de poder viure amb dignitat, però cal buscar vies que no destrueixin la               
capacitat que tenen de gestionar la seva vida quotidiana. No ens hem de limitar a               
ser prescriptors de recursos, sinó que es tracta de buscar altres dinàmiques            
alternatives per sortir del cercle. L’objectiu és caminar cap a una societat            
comunitària. La inclusió és bàsica per recuperar l’autoestima i un espai dins la             
societat, i, per això, hem de promoure el teixit social, crear espais de relació              



intergeneracional i intercultural, amb l’objectiu d’incrementar el coneixement, la         
cohesió i el respecte entre persones de diferents edats, cultures i àmbits; en             
definitiva, per fer poble. 
 
Per tot això, defensem i proposem: 
 
 
Inclusió social 
 
Per la igualtat d’oportunitats real, és prioritari actuar davant l’emergència social,           
fomentar l’ocupació i garantir l’habitatge digne. 

 
● Reforçar els programes d’ajuda a persones i/o famílies en situació de           

precarietat, amb accions transversals per erradicar l’exclusió social. 
 

● Preveure bonificacions en els impostos i taxes municipals per a les           
persones amb risc d’exclusió, estudiant cas per cas a través dels Serveis            
Socials. 
 

● Garantir que cap família es quedi sense els serveis més elementals           
(aigua, electricitat i gas), i actuar com a mediadors amb les companyies per             
evitar el tall dels subministraments. 

 
● Facilitar l’accés a la informació sobre subvencions i ajuts públics, de           

manera propera i personalitzada si cal, sobre tots els serveis a l’abast de les              
persones en situació de risc social i també a qualsevol veí o veïna. 
 

● Consolidar el programa d’estalvi energètic a les llars, estenent al públic en        
general els cursos i tallers de caràcter pràctic orientats a l’estalvi econòmic i             
energètic (economia domèstica, bricolatge, reciclatge…). 
 

● Impulsar menjadors comunitaris autogestionats amb la creació d’una        
xarxa de producció, elaboració i distribució pròpia. 
 

● Lluitar contra el malbaratament alimentari detectant zones on es        
llenci menjar i habilitant circuits per reaprofitar-lo. 
 

● Promoure programes d’inserció sociolaboral amb equips      
multiprofessionals que acompanyin les persones que presenten dificultats.  
 

● Facilitar espais de trobada i suport mutu entre persones aturades, com a            
espai de socialització i lluita contra un problema que afecta la població. 

 



● Donar suport a les iniciatives empresarials dels joves, treballant de forma           
coordinada, amb agents públics i privats del municipi per facilitar les           
iniciatives del jovent emprenedor perquè pugui engegar projectes. 
 

● Treballar colze a colze amb entitats com la PAH, associacions de veïns i 
propietaris per evitar desnonaments. 
 

● Elaborar un cens d’habitatges buits a les Franqueses, detectar els que són            
propietat de bancs per expropiar-los i destinar-los a lloguer social per a            
joves, gent gran, famílies desafavorides i persones en risc d’exclusió social. 
 

● Estudiar la bonificació de l’IBI a habitatges de lloguer destinats a un ús             
social. 
 

 
Infància, adolescència, joventut i família 
 
Treballar pel benestar dels infants i joves d’avui és fonamental per al seu             
desenvolupament i per construir una societat digna i justa. 
 

● Impulsar la creació del Pla Municipal d’Infància i Adolescència, amb          
actuacions per a fomentar el benestar dels infants en situació de vulnerabilitat            
i joves amb problemes d’exclusió social. 
 

● Continuar i millorar el projecte d’espai familiar amb un equip          
multiprofessional, un espai dignificat per atendre infants i famílies, ampliant el           
nombre de places ofertes, perquè esdevingui un programa de suport familiar           
que pugui atendre les necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat.  
 

● Vetllar perquè tots els infants que ho necessitin rebin les ajudes econòmiques            
necessàries per a cobrir les despeses bàsiques d’escolarització. Establir         
criteris i protocols clars per estudiar i donar resposta a cada cas. 
 

● Recuperar la figura de l’educador de carrer, i impulsar un programa d’acció            
socioeducativa en medi obert, per conèixer la situació d’adolescents i joves           
al municipi, actuar per satisfer les seves necessitats, donar suport a les seves             
inquietuds, promoure la seva participació en la vida social i cultural del            
municipi, i vincular-los al teixit associatiu. 
 

● Potenciar l’autonomia i la participació dels joves, i oferir-los un espai           
autogestionat: un punt de trobada, intercanvi, creació conjunta... on realitzar          
activitats, compartir experiències i iniciar projectes en comú. 
 



● Promoure activitats d’oci que no es basin en el consumisme sinó que            
tinguin com a objectiu fomentar la relació entre el jovent. 
 

 
Igualtat de gènere i alliberament sexual 
 
Treballar des d’una perspectiva feminista en el disseny i la implantació de totes les              
polítiques públiques per aconseguir un canvi global i profund, perquè la igualtat de             
gènere no és simplement l’assoliment de la paritat. 
 

● Incloure la perspectiva de gènere tant dins els plans i accions generats en             
les àrees de l’ajuntament com en les accions de col·lectius i associacions en             
què es treballi conjuntament.  
 

● Crear protocols locals de prevenció i actuació contra la violència de           
gènere, coordinats amb professionals d'educació, salut, seguretat ciutadana        
(policia local i mossos d'esquadra), cultura… Denunciar tots i cadascun dels           
casos en què una dona n’és víctima. 
 

● Potenciar el servei de suport personalitzat, psicològic i jurídic a les           
dones, a fi de promoure la seva autonomia i lluitar contra les desigualtats de              
gènere. 
 

● Oferir programes de formació i inserció laboral per a dones, per afavorir            
la seva emancipació econòmica. 
 

● Fomentar la participació política i associativa de les dones. 
 

● Donar suport als col·lectius de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. 
 
 
Gent gran i diversitat funcional 
 
L’atenció a la gent gran s’ha de basar en unes polítiques comunitàries d’atenció a la               
dependència i de solidaritat veïnal. 
 

● Promoure actuacions enfocades a les necessitats i inquietuds del col·lectiu          
de la gent gran: ajudes puntuals, tallers formatius i treball familiar. 
 

● Donar suport i promoure iniciatives que tinguin com a objectiu afavorir           
l’autonomia de la gent gran, el voluntariat i la solidaritat, la col·laboració            
intergeneracional i la formació mútua. 
 
 



● Fomentar l’adequació de les llars de la gent gran per millorar les condicions             
d’accessibilitat als seus habitatges.  
 

● Oferir formació per als cuidadors i facilitar la creació de cooperatives          
locals que gestionin els serveis d’atenció domiciliària. 
 

● Valorar tot el que la gent gran pot aportar a la col·lectivitat, i no utilitzar               
aquest col·lectiu en benefici propi, buscant rèdits comercials o electorals. 
 

● Treballar per garantir l’accessibilitat universal, tant en l’entorn urbà, com en           
l’habitatge i el transport, per suprimir les barreres arquitectòniques,         
urbanístiques i de comunicació i promoure el transport adaptat. 
 

● Afavorir la participació activa de les persones amb diversitat funcional i           
facilitar espais i recursos perquè puguin desenvolupar de forma autònoma les           
seves activitats culturals, de lleure, esportives... obertes a tota la comunitat. 
 

● Desenvolupar campanyes de sensibilització que generin empatia i que ens          
ajudin a entendre i assumir les diferències i la diversitat. 

 
 
Convivència i relacions ciutadanes 
 

● Promoure les relacions intergeneracionals i interculturals i tot tipus         
d’activitats a través del serveis municipals, entitats del municipi, col·lectius...          
per incrementar la cohesió entre diferents generacions i cultures. 
 

● Garantir l’accés als drets i deures a les persones nouvingudes en igualtat            
de condicions, denunciar qualsevol trava a l’empadronament i facilitar que          
es puguin empadronar en equipaments municipals.  
 

● Desenvolupar un pla d’acollida de persones nouvingudes, que inclogui un          
protocol d’acollida i acompanyament, i que faciliti l’empadronament i         
l’atenció al servei de primera acollida per afavorir una ràpida integració en la             
vida del poble. 
 

● Assegurar l’oferta de classes gratuïtes de català a persones adultes i           
nouvingudes. El català ha de ser la llengua de benvinguda que ajuda a             
cohesionar la societat i el país. 
 

● Fomentar el tracte igualitari i proper entre agents de policia i la població,             
i que la seva acció sigui més d’ajuda que de repressió i coerció. 
 



● Replantejar l’ordenança de civisme, perquè tingui un caràcter menys         
sancionador i no posi traves a l’ús ciutadà de l’espai públic. 
 

● Continuar i ampliar el servei de suport, assessorament i mediació a les            
comunitats de veïns. 
 

 
Teixit associatiu 
 

● Donar suport a les entitats municipals, oferir-los assessorament, suport         
tècnic, material i econòmic, elaborar un cens d’espais públics a la seva            
disposició, i facilitar la relació i la cooperació entre elles oferint-los un            
espai autogestionat. 
 

 
Salut pública 
 
Malgrat que l’Ajuntament té escasses competències en l’àmbit de la salut, pot incidir             
en aquest camp de diverses maneres: mitjançant campanyes preventives i de           
divulgació, reivindicant uns serveis sanitaris universals i de qualitat, analitzant          
l’impacte en la salut de totes les polítiques públiques i tenint cura de la salut               
ambiental del municipi, sobre la base del principi de precaució. 
 

● Potenciar l’educació per la salut a tota la comunitat, en especial als centres             
educatius i en col·laboració amb entitats i col·lectius, amb activitats          
preventives, com tallers, xerrades, cursos, etc. sobre alimentació saludable i          
ecològica, exercici físic, teràpies naturals, salut sexual, consum, addiccions... 
 

● Impulsar que des del CAP es prenguin mesures per difondre el           
funcionament del sistema sanitari, tant perquè se’n faci un ús adequat com            
perquè tothom sàpiga quins recursos té a l’abast en cada moment. 
 

● Treballar per assegurar una atenció sanitària de proximitat, que permeti          
resoldre la majoria de demandes de manera més humana i més eficient. 
 

● Reduir els errors en la medicació fent tasques coordinades amb les           
farmàcies. 
 

● Potenciar la coordinació entre els serveis socials del municipi i els serveis            
de salut. 

  



Benestar animal 
 

● Revisar les ordenances municipals per adequar-les a la llei de 2008 de            
protecció dels animals de Catalunya i pel que fa a les obligacions dels             
propietaris d’animals de companyia.  
 

● Regular les zones d’esbarjo per a gossos, adequar-les a les necessitats           
dels animals amb unes mides mínimes, que estiguin tancades         
adequadament, i amb les condicions higienicosanitàries adequades per al         
benestar animal i humà. 
 

● Promoure campanyes didàctiques sobre la tinença responsable d’animals        
de companyia, i sobre els danys que pot provocar l’abandonament d’animals           
exòtics en l’entorn natural. 
 

● Promoure campanyes de divulgació sobre les mesures de protecció d’aus          
migratòries i altres espècies protegides. 
 
  



Educació 
 

    
La realitat educativa a les Franqueses és complexa i diversa: tenim tres escoles             
bressol municipals, cinc escoles de primària i dos instituts públics; deu centres que             
divergeixen pel que fa a la situació geogràfica, la tipologia d’alumnes i els principis              
que guien els seus projectes educatius. Considerem que aquesta realitat exigeix           
actuar de manera reflexionada i cercant el diàleg amb tots els organismes            
involucrats, mirant de trobar respostes que ens apropin cada vegada més a una             
xarxa educativa pública, inclusiva i de qualitat. 
 
Treballarem per un municipi que educa des de la infància, començant pel suport al              
nucli familiar, a la primera infància, fins a l'edat adulta, passant pels diferents cicles              
educatius (escola bressol, primària i institut), casals, escola de música, escola           
esportiva, i també l'educació ocupacional i la formació contínua; un municipi que            
educa pensant en uns pilars bàsics: la inclusió, la coeducació, la llengua            
catalana i l'equitat, perquè per reduir les desigualtats cal garantir que, de base,             
tothom tingui les mateixes oportunitats. 
 
Per això, defensem i proposem: 
 
 
Xarxa relacional entre tots els centres educatius 
 

● Actuar per afavorir la relació i cooperació entre escoles i instituts,           
coordinant esforços i compartint recursos. 
 

● Potenciar espais de trobada entre la mainada i el jovent, on compartir            
projectes conjunts d’escoles i instituts: concerts, exposicions... 
 

● Promoure un treball en xarxa amb projectes educatius innovadors que          
ajudin a detectar les situacions de desigualtat i buscar-hi solucions, amb la            
implicació de professionals, entitats, associacions i el Departament        
d'Educació. 

 
 
Equitat 
 

● Impulsar un pacte local contra la segregació consensuat entre els sectors           
implicats: escoles, instituts, famílies i tots els veïns i veïnes del municipi, ja             
que l’educació és un dret de tothom. 
 

● Valorar i analitzar cada punt de la implementació del Pacte contra la            
segregació escolar a Catalunya signat el març de 2019, tenint en compte            
les necessitats del municipi, cercant el consens amb tots els centres           
educatius, i fent les esmenes que calgui a aquest pla. 



● Assegurar l’equitat i la no segregació en l’adscripció i matriculació entre les            
escoles públiques. Establir una oficina municipal d'escolarització que sigui         
l'espai únic on matricular la mainada en etapes educatives obligatòries. 
 

● Gestionar un equilibri en l’oferta de places, de manera que quedin places            
lliures a totes les escoles per acollir la matrícula viva. 
 

● Igualment, trobar un equilibri entre escoles en la reserva de places           
d'alumnes en suport intensiu d’escolarització inclusiva (SIEI). 
 

● Promoure polítiques per evitar la concentració d’alumnes nouvinguts        
només en determinades zones del municipi. 
 

● Vetllar perquè l’ajuntament gestioni, amb transparència, tota l’oferta        
educativa del municipi: casals d’hivern, casals d’estiu, escoles d’art, escola          
de música, escoles d’adults, escola taller, cursos de normalització         
lingüística... i en garanteixi la qualitat pedagògica (inclusió, coeducació,         
perspectiva de gènere, equitat i llengua catalana). 
 

● Treballar per crear programes, amb coordinació dels serveis socials,         
educatius i mèdics, que evitin l’abandonament escolar en l’ensenyament         
primari i secundari obligatori, com una forma d’assolir una educació bàsica,           
punt de partida cap a una igualtat d’oportunitats. 
 

● Promoure la figura d’educadors de carrer, per fer un treball conjunt amb les             
escoles, instituts, esports i serveis socials a fi de prevenir dificultats en el             
desenvolupament educatiu dels joves i la mainada. 
 

● Garantir que les famílies que ho necessitin tindran les ajudes econòmiques           
necessàries per tal de cobrir les despeses bàsiques d’escolarització. 

 
 
Coeducació 
 

● Crear espais de formació i reflexió entre totes les persones implicades en            
l’educació al municipi per tenir uns referents comuns i uns recursos           
compartits en matèria de coeducació. 
 

● Defensar una educació igualitària que vagi des dels currículums escolars          
fins al contingut dels mitjans de comunicació del municipi. En totes les            
activitats que es facin al municipi, s’ha de posar fi a la reproducció dels              
sistemes establerts que mantenen la socialització del gènere, la creació de           
rols i els estereotips imposats en funció del sexe biològic. 
 

● Vetllar per un llenguatge inclusiu, que visibilitzi les dones en totes les            
institucions i organismes municipals. 
 



● Visualitzar públicament (carrers, espectacles, exposicions…) les      
contribucions de les dones a la societat a partir de la valoració de les              
aportacions socials, científiques, culturals… 
 

● Fomentar que s’abordi als instituts i a les escoles públiques els temes de             
desenvolupament i salut sexual i reproductiva d’una manera integral,         
feminista, no criminalitzadora de les opcions i identitats sexuals diverses i           
sobretot no centrada en la funció reproductiva. 
 

● Oferir espais de formació afectivosexual que promoguin unes relacions         
sense violència, igualitàries, lliures, satisfactòries, on es contempli la         
diferència com a valor. 
 

● Fer visibles les dones en els centres escolars. Treballar les qüestions de            
gènere històriques (dones de la història que han estat silenciades), socials i            
econòmiques, per conscienciar els infants sobre les desigualtats que hem          
patit i patim encara les dones, i afegir-hi els altres condicionants (origen,            
cultura, religió i condició o orientació sexual) que agreugen aquesta          
discriminació. 
 

● Vetllar per la coeducació en totes les activitats organitzades en àmbits           
municipals, fomentar activitats sense gènere i aplicar un criteri feminista. 

 
 
Organismes educatius en xarxa: tots eduquem 
 

● Reforçar i ampliar els espais de trobada entre famílies i mainada, com a             
espais de criança compartida. 
 

● Promoure que les AMPA, amb el suport de l’Administració, gestionin els           
serveis complementaris de l’àmbit educatiu, per afavorir el teixit associatiu:          
prendre decisions conjuntes, compartir recursos, aprofitar espais..., i no         
afavorir empreses externes que es beneficiïn d’un servei educatiu. 
 

● Promoure la participació democràtica i la col·laboració entre les AMPA, els           
equips directius i el municipi, i potenciar el treball en xarxa per a millorar la               
gestió dels recursos. 
 

● En el cas dels menjadors escolars i altres espais educatius (casals,           
esports…), generar acords de col·laboració que garanteixin la qualitat         
formativa i ètica de les persones educadores d’aquests espais. 
 

● Que la nostra mainada i joves s’eduquin des dels diferents àmbits (casals,            
esport, escola) amb valors ecològics propers: aliments d’aquí, de prop, de           
residu mínim i de qualitat; mantenir criteris de sostenibilitat i afavorir           
l’economia del municipi mitjançant acords amb els productors locals. 
 



● Donar suport al teixit i a les entitats d‘educació en el lleure perquè             
veritablement siguin espais inclusius i coeducatius, de formació en valors i de            
persones socialment actives i crítiques amb l’entorn. 
 

● Garantir també des de l’Ajuntament una educació en el lleure pública, amb            
tarifació social i de qualitat. 

 
 
  



Esports 
 
Creiem que el Patronat Municipal d’Esports ha tendit al llarg dels anys a la              
privatització de l'esport i ha afavorit la proliferació de clubs esportius que promouen             
un tipus d’esport competitiu en què es valoren prioritàriament els resultats i els títols              
aconseguits. 
 
Considerem important reconsiderar el valor de l’esport com a mitjà per promoure            
unes relacions sense violència, igualitàries, lliures, satisfactòries, i en què la           
diferència es vegi com un valor. Cal retornar l’esport del municipi a la seva definició               
enciclopèdica: “Qualsevol tipus d’activitat física que una persona realitza de forma           
voluntària i amb caràcter no utilitari, per mantenir la salut o per plaer o esbarjo.”               
L’esport a les Franqueses ha de ser per a totes les persones, sense distinció              
d’edat, sexe o recursos econòmics. 
 
Per això, defensem i proposem: 
 
 
Esport per a tothom 
 
Cal fer un estudi aprofundit dels usos actuals dels equipaments esportius i del seu              
rendiment en benefici de la població, perquè l’esport sigui accessible per a totes les              
persones del municipi. 
 

● Cal reconsiderar les finalitats del Patronat d’Esports i valorar la          
conveniència de reestructurar-lo o eliminar-lo. 
 

● Analitzar l’ús dels equipaments esportius per garantir-ne el màxim         
rendiment, amb prioritat per a les persones i entitats del municipi. 
 

● Reorganitzar el funcionament dels equipaments esportius i potenciar l’esport         
entre les persones que més dificultats tenen per accedir a l’actual esport            
mercantilitzat: l’esport femení i l’esport entre les persones adultes, les          
persones amb diversitat funcional i la gent gran. 
 

● Fomentar la coordinació entre l’àrea d’esports, la de salut i els centres            
d'atenció primària per promoure l’activitat esportiva. 
 

● Vetllar per la inclusió i la coeducació en totes les activitats organitzades en             
espais municipals, fomentar activitats esportives sense gènere i esports         
d’equips mixtos, com per exemple el korfball, el disc volador o el rugbi flag. 
 

● Promoure i afavorir les entitats esportives implicades en l’àmbit de la           
coeducació i la integració. Promoure les associacions esportives que tenen          
un codi ètic i contracten persones entrenadores amb formació en valors           
coeducatius. 
 



● Redefinir els criteris que regulen les subvencions a les entitats esportives en            
relació al seu codi ètic esportiu: inclusió, coeducació, formació... 

 
 
L’escola esportiva, eina d’inclusió 
 
Creiem fermament que promoure l'esport escolar és la base per potenciar un            
esport que ens ajudi a erradicar les desigualtats. Cal crear una escola esportiva             
municipal com a mitjà de socialització de la població en edat escolar i que en               
gestioni les activitats, entenent l’escola esportiva com a organització pròpia. 
 

● Organitzar una escola esportiva municipal (única per a tot el municipi)           
gratuïta per a tots els nens i nenes del municipi en edat escolar obligatòria              
(6-16 anys). 
 

● Analitzar els horaris i els equipaments adequats, buscant el consens de tots            
els organismes educatius per promoure l’escola esportiva com a lloc          
d’esbarjo, de relació entre la mainada dels diferents pobles del municipi,           
d’inclusió i afavoridora de la llengua catalana. 
 

● Fomentar activitats esportives adaptades o inclusives per garantir l’accés de          
persones amb diversitat funcional a activitats lúdiques que fomenten la          
seva salut des de la infància. 
  



Cultura 
 

La cultura és una eina de transformació social perquè té la capacitat de generar un               
coneixement crític i compromès i permet desenvolupar la capacitat creativa de la            
persona, per canviar des de l’àmbit local el model material i cultural dominant, un              
model que genera massificació, deteriorament ambiental, desigualtat territorial,        
alienació cultural i extermini lingüístic.  
 
Enfront d’aquest model, a la cultura concebuda com a mercaderia, oposem la            
cultura com a producció de sentit des de la col·lectivitat. A la cultura com a               
limitadora de la realitat local, oposem la cultura com a ampliadora de la visió del               
món a partir de la intervenció col·lectiva en l’organització de la vida social.  
 
Ara bé, la construcció d’aquesta cultura emancipadora no és possible sense fer-la            
inclusiva i accessible a totes les capes i segments de la població. La política              
cultural s’ha d’orientar cap a la democratització de l’accés a la cultura, ha de fugir de                
l’elitisme i apoderar les entitats culturals com a agents de dinamització cultural i             
motors de canvi social; cal una gestió cultural que apoderi la ciutadania i l’allunyi              
dels vells models de dirigisme cultural. En el mateix sentit, estendre el coneixement i              
l’ús del català com a llengua comuna i eina d’inclusió, de cohesió social i de               
construcció nacional ha de ser una prioritat municipal. 
 
Per tot això, defensem i proposem: 
 
 
Programació cultural 
 

● Programar cicles d’activitats musicals i teatrals que incloguin tots els          
elements que configuren la cultura (la diversitat cultural, la identitat local,           
els sistemes de valors, els costums o les tradicions), amb perspectiva de            
gènere i criteris de proximitat i sostenibilitat. 
 

● Incloure en la programació artística i cultural activitats fora dels espais           
destinats a la cultura (teatres, sales de concerts, etc.) i potenciar les            
activitats culturals al carrer i en espais permanents o efímers destinats a            
altres usos (per exemple, locals comercials buits). 
 

● Promoure una cultura pròpia, integradora i de qualitat, que tingui en           
compte la diversitat de públics que hi ha al municipi, evitar una programació             
únicament comercial i oferir possibilitats a noves companyies i projectes          
emergents. 
 

● Democratitzar l’accés a la cultura a través d’una política de preus populars            
en tota la programació i les activitats culturals del municipi, i aplicar la             
gratuïtat per a col·lectius en risc d’exclusió. 
 

● Promoure la participació en les manifestacions de cultura popular com a           
eina d’accés directe a la cultura, de cohesió social i d’integració. 



 
● Oferir tots els recursos i facilitats possibles a les entitats culturals locals            

perquè puguin desenvolupar les seves activitats, per exemple, cartelleres en          
llocs transitats per donar a conèixer les activitats de les entitats. Generar            
dinàmiques de col·laboració entre les entitats, fomentar el treball en xarxa i            
les relacions de solidaritat, en el marc d’un casal d'entitats autogestionat.  
 

● Acostar a tota la població del municipi les festes majors i les activitats             
culturals que s’organitzin en cada un dels cinc pobles per donar-les a            
conèixer, enfortir les relacions entre els pobles i facilitar la participació           
amb mesures com ara oferir transport públic municipal per facilitar el           
desplaçament a les festes de cada un dels pobles. 
 

● Rebutjar totes aquelles festes, esdeveniments i fires que no respectin uns           
principis ètics bàsics (no violència, no discriminació...) i no subvencionar          
esdeveniments que fomentin el lucre, el luxe, etc.  
 

● En les festes, fires i àpats populars organitzats per l’ajuntament oferir           
diversitat d'opcions alimentàries d'acord amb la pluralitat de creences i          
pràctiques de la població i fomentar la integració d’aquesta diversitat en els            
restaurants i comerços locals. 
 

● Aplicar el codi de bones pràctiques per a la contractació d'artistes publicat            
pel Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC). 
 

● Suprimir el Patronat de Cultura o reformar-lo per reforçar-ne el control polític            
i fer-ne una eina que faciliti i incentivi la participació ciutadana. 
 

 
Patrimoni i memòria 

 
● Promoure la investigació i la divulgació del patrimoni natural, històric i           

arquitectònic del municipi. i de la seva gent, mitjançant itineraris temàtics,           
plafons en l’espai públic, memorials, visites guiades o activitats didàctiques. 
 

● Protegir, valorar i promocionar el patrimoni rural i industrial per explicar el            
paper de les classes populars, les seves lluites i les seves condicions de vida              
i laborals utilitzant el vincle passat-present per fer aflorar el sentiment de            
pertinença de classe i la continuïtat històrica. 
 

● Treballar per recuperar la memòria històrica del segle XX (Segona          
República, franquisme, transició, etc.) evitant els discursos simplificats,        
ensucrats i generalitzadors, i reivindicant la lluita de classes i la seva            
utilitat com a motor de progrés social. 
 

● Eliminar de l’espai públic qualsevol referència lligada a la negació dels           
drets individuals i col·lectius de la ciutadania com ho és la simbologia            



franquista o la vinculada a períodes i personatges compromesos amb el           
colonialisme, l'imperialisme o el tràfic d’esclaus. 
 

● Feminitzar els nomenclàtors municipals introduint noms de dones en les          
denominacions de carrers i places fins a assolir com a mínim el 50% de              
carrers feminitzats.  
 

● Crear un registre de la memòria on es guardi una còpia digitalitzada de les              
obres d’autors o temàtiques locals que es retiren del mercat, d’accés lliure i             
gratuït. 
 

● Utilitzar les exposicions temporals i les activitats didàctiques i divulgatives per           
remarcar el valor de la història, les lluites, les formes de vida, les             
vivències o les aspiracions de les classes populars en l’àmbit local i            
territorial amb un discurs inclusiu que presti especial cura a la inclusió de la              
perspectiva feminista i de les persones nouvingudes. 
 

● Utilitzar les figures jurídiques de protecció del patrimoni de competència          
municipal (BCIL, EPA i BPU) per garantir la protecció i conservació dels            
elements d’interès patrimonial de béns mobles i immobles públics i privats. 

 
 
Gestió dels equipaments  

 
● Rendibilitzar i donar contingut als equipaments culturals. Adequar i         

garantir l’existència d’equipaments, infraestructures i espais culturals       
municipals que donin resposta a les necessitats culturals del municipi, de les            
seves entitats culturals i de la creació artística.  
 

● Gestionar directament tots els equipaments culturals municipals,       
sempre amb criteris en clau de gènere, de participació ciutadana i d’ús            
preferent de la llengua catalana.  
 
 

Formació  
 

● Donar suport a la formació individual i autodidacta i a la formació            
acadèmica en tots els nivells, i oferir oportunitats per al desenvolupament           
personal i creatiu. 
 

● Establir una col·laboració activa amb el centre de formació d’adults,          
potenciar les activitats i els programes d'alfabetització per a totes les           
edats i participar-hi; i complementar aquestes activitats quan sigui necessari.  
 
 

  



El català, llengua comuna 
 

● Crear un servei de normalització lingüística al municipi amb l’objectiu          
d’estendre el coneixement i l’ús del català entre la població de les            
Franqueses, com a eina de cohesió social i per afavorir la igualtat            
d’oportunitats. Aquest servei s’ha d’ocupar de: 
 

● Programar una oferta de cursos de català per a adults adequada a les             
necessitats de la població del municipi, en coordinació amb l’oficina d’acollida           
i amb l’escola d’adults.  
 

● Realitzar campanyes estables i continuades de promoció de l’ús de la           
llengua catalana i campanyes de sensibilització a favor de l’ús del català,            
dinamitzar l’activisme lingüístic en el món associatiu i potenciar el voluntariat           
lingüístic. 

 
 

Suport a la creació 
 

● Incentivar i impulsar l’activitat dels creadors locals. Crear bases de dades           
d'artistes locals (músics, pintors, dibuixants, escriptors, etc.) per a oferir-los la           
possibilitat de donar-los a conèixer i poder-los promocionar sempre que sigui           
possible. 
 

● Fomentar la creació cultural i donar suport a entitats culturals amb l’objectiu            
de generar una cultura inclusiva i plural que reflecteixi la composició i            
complexitat social del municipi. 
 

● Posar les eines necessàries i fer polítiques actives de promoció de la            
creació artística i cultural orientant-la cap a la revisió crítica de l’entorn i la              
societat amb l’objectiu de crear una col·lectivitat d’individus lliures, crítics i           
creatius. 
 

● Apostar per una cultura participativa que no entengui l’individu com un           
simple espectador sinó com un agent actiu en la pràctica artística i cultural             
(teatre amateur, tallers d’escriptura, de música o de qualsevol altra disciplina           
cultural i artística). 
 

● Promoure espais informals de creació i expressió artística per a infants i            
joves per tal d’enfortir les xarxes comunitàries i buscant la col·laboració de la             
resta d'agents del municipi com per exemple centres escolars o escoles d'art i             
de música. 
 

● Donar suport logístic, econòmic i formatiu a la creació artística del           
municipi i obrir-lo a persones i companyies amateurs i professionalitzades. 
 

Oferir espais i programació estable de tallers o cursos perquè les persones            
puguin crear i formar-se en els diferents àmbits de la creació artística i cultural              
(teatre, escriptura, artesania, cultura tradicional, hip-hop, etc.).  



Economia, consum i ocupació 
 

L’economia ha d’estar al servei de les persones, de la majoria, i no resoldrem els               
problemes socials i econòmics que patim —i que s’agreujaran amb el temps— si no              
canviem de model productiu. Redistribuir la renda o rellançar l’economia amb           
l’ajuda del sector públic és i serà insuficient: cal un nou model, que aposti per               
l’economia real, amb activitats rendibles però sense pràctiques abusives,         
fonamentada en valors ètics i amb un impacte social i ambiental positius: una             
economia social i solidària que ajudi a corregir desigualtats, atengui les           
necessitats de béns i de servei de la població sense hipotecar el nostre futur ni el de                 
les generacions que vindran. Donada la greu situació d’emergència climàtica que           
vivim, aquest canvi de model és especialment urgent. 
 
Al nostre entendre, els cinc pilars de l’economia del futur són els següents:             
l'agroalimentari (agricultura, ramaderia, alimentació i gastronomia), el tecnològic        
(domòtica, apps de serveis, tràmits en línia, serveis informàtics, serveis de           
telecomunicacions…), el cultural (creació artística, divulgació i promoció,        
espectacles, gestió…), el mediambiental (energies renovables, gestió d’aigua,        
boscos i parcs, turisme sostenible, comerç de proximitat…) i el de serveis d'atenció             
a les persones (atenció a domicili i teleassistència, menjadors col·lectius, transport,           
guarderia, serveis personals diversos…). És en aquests sectors que promourem          
projectes d’innovació i emprenedoria d’acord amb els criteris apuntats més amunt. 
 
Per això, defensem i proposem: 
 
 
Economia social i creació d’ocupació 
 
Necessitem un Ajuntament que dediqui esforços a corregir els vicis del mercat lliure             
orientat als interessos de les grans empreses (desigualtats, contaminació,         
abusos…), i alhora fomenti un model basat en la justícia social i la cooperació,              
gestionat directament pel col·lectiu, sostenible, i que equilibri i reforci el territori. La             
proximitat és ideal per a la generació d’alternatives de sobirania productiva i            
econòmica, tant de l’espai local com del conjunt del país.  
 
 

● Elaborar un pla estratègic d’economia social i de creació d’ocupació amb           
la participació tant dels agents econòmics del municipi com de persones i            
entitats (associacions de comerç, associacions de veïns, entitats socials,         
col·lectius empresarials, pagesia, persones aturades...). Aquest pla ha        
d’incloure una diagnosi col·lectiva de les necessitats reals del municipi,          
identificar els recursos de què disposem i elaborar propostes d’ocupació          
concretes, properes (que posin en contacte l’oferta i la demanda local de            
forma prioritària), basades sempre en criteris de justícia social, ètics i           
sostenibles. 

 
● Incentivar l’establiment d’activitats comercials de productes i serveis de         

proximitat, i potenciar-les. 



 
● Promoure la creació de cooperatives de consum que potenciïn el consum           

de producció local i les pràctiques sostenibles. 
 

● Promoure la creació de cooperatives de serveis basades en la relació de            
proximitat, especialment per a l’atenció de persones grans o amb diversitat           
funcional.  

 
● Promoure el debat públic i participatiu entorn de l’economia social i           

solidària i les alternatives al capitalisme en l’àmbit municipal. Participar en la            
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària per a compartir           
experiències aplicables al nostre municipi. 
 

● Oferir formació i assessorament per a la creació d’iniciatives d’economia          
social i cooperativisme, en col·laboració amb altres serveis públics de          
formació, com la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i el Programa Aracoop,          
promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la           
Generalitat de Catalunya. 
 

● Derivar les bonificacions d’alimentació que es facin des del consistori a           
teixit comercial local i xarxa d’economia social i solidària. 
 

● Reconèixer el treball de cures i impulsar accions en favor de l’equilibri entre             
món laboral i familiar (compactació i flexibilitat horària, espais compartits,          
reducció dels horaris comercials…). 
 

● Impulsar espais de treball compartit i teletreball vetllant perquè es faci           
segons criteris ètics i sostenibles. 
 

● Destinar una part del pressupost a la creació de premis, beques i            
finançament compartit a projectes innovadors i creatius que potenciïn els          
cinc pilars econòmics i alhora es fonamentin en criteris ètics, sostenibles i de             
proximitat, en col·laboració amb altres projectes de finançament públic         
(Projectes Singulars, per exemple). 
 

● Impulsar processos de micromecenatge per al finançament d’iniciatives        
privades o comunitàries i impulsar alternatives de finances ètiques. 
 

● Impulsar una targeta de fidelització per a comprar en comerços del municipi            
que, a més d’oferir beneficis comercials directes, serveixi per a dinamitzar la            
cultura i potenciï l’ús dels equipaments culturals i esportius del municipi. 
 

● Redefinir la Festa de la Mongeta del Ganxet i impulsar la creació d’altres             
jornades, fires i/o activitats periòdiques per dinamitzar el municipi         
econòmicament i culturalment (jornades sobre alternatives tecnològiques,       
d’habitatge o de consum, sobre la dona, d’art al carrer, de cultura popular…). 
 



● Elaborar auditories mediambientals i de salut pública per garantir que les           
indústries establertes al municipi no superin els nivells de contaminació          
permesos, i compleixin les normatives de seguretat per a les seves plantilles.  
 

● Estudiar l'aplicació de bonificacions de l’impost sobre activitats econòmiques         
per incentivar que s’apliquin criteris de justícia social (compactació horària,          
contractes indefinits, contractació de joves, persones grans, dones o         
persones en risc d’exclusió social). 
 

● Estudiar mesures per augmentar la pressió fiscal sobre les activitats          
especulatives i poc sostenibles, i valorar bonificacions per eficiència         
energètica, ús d’energies renovables i vehicles que redueixin l’impacte         
ambiental. 

 
 
Municipalització i compra pública 
 
La contractació pública ha de ser una eina més de progrés social. Tant             
qualitativament com quantitativament, la posició de l’Ajuntament com a client i           
contractant és privilegiada i s’ha d’utilitzar aquesta posició per a aplicar polítiques            
socials, mediambientals, laborals i feministes, i superar el criteri economicista, que           
només té en compte el preu. Cal introduir clàusules socials i mediambientals, aplicar             
mesures de seguiment i control en l’execució dels contractes i preveure sancions i             
criteris de resolució del contracte en cas d’incompliment.  
 

● Avançar cap a la municipalització dels serveis públics (residus, energies          
renovables, aigua, tasques de cura, menjadors col·lectius municipals,        
rehabilitació d’habitatges, obra pública, neteja, transport,      
telecomunicacions...), mitjançant la municipalització o una cooperativització       
del servei, perquè els beneficis reverteixin sobre el municipi. 
 

● Establir mesures de control de les condicions laborals de les empreses que            
contracti l’Ajuntament, més enllà de les clàusules signades. 
 

● Incloure clàusules socials, ètiques i mediambientals tant en la contractació          
com en la compra pública de manera que generi un impacte social. 
 

● Potenciar criteris de proximitat i de promoció d’ocupació de joves, dones i            
persones en risc d’exclusió social del municipi en la contractació pública. 
 

● Valorar la possibilitat de mancomunar serveis i fer compres conjuntament          
amb altres poblacions per tal d’enfortir la demanda. 

 
 
  



Consum ètic i responsable 
 
El consum és una eina de transformació social potentíssima que s’ha d’aprofitar. Per             
justícia social i per la greu emergència climàtica que vivim, cal impulsar            
urgentment un consum conscient, sostenible i socialment just. S’ha         
d’aconseguir poder satisfer les necessitats de la vida quotidiana fora del mercat            
capitalista, tant de productes com de serveis (habitatge, alimentació, oci,          
coneixement, serveis a persones i empreses, finances i assegurances ètiques,          
inserció laboral i emprenedoria social, energies renovables, formació i educació…).          
Cal posar fi al malbaratament de recursos i alhora apoderar la població perquè es              
pugui defensar del consumisme ferotge i competitiu, que només enriqueix els           
grans poders econòmics i que ens fa cada cop més vulnerables i dependents.  

 
● Fomentar l’estalvi i el consum responsable amb campanyes de         

conscienciació, elaboració de materials de divulgació, recull d’alternatives,        
trucs casolans i directoris de punts de venda i informació, organització de            
fires, xerrades i taules de debat, en cooperació amb el teixit comercial local,             
escoles i instituts, i entitats. 
 

● Incentivar les pràctiques sostenibles al comerç local, mitjançant        
bonificacions o altres mesures (substitució d’embalatges de plàstic per         
carmanyoles i bosses de roba i paper, ús de cistells, cabassos i caixes de              
cartró…), i penalitzar les pràctiques no sostenibles per frenar el          
malbaratament de recursos. 
 

● Potenciar el comerç de productes de proximitat per mitjà de canals curts,            
botigues i mercats municipals, especialment del consum quotidià alimentari. 
 

● Fomentar que s’indiqui de forma ben visible l’origen geogràfic dels          
productes alimentaris i estudiar la creació de segells identificadors tant de           
botigues que aposten pel producte local i comarcal, com de les que generen             
un impacte social positiu en les seves condicions de contractació, i           
acompanyar-ho de campanyes de conscienciació entre la població. 
 

● Implicar els comerços i locals de restauració del municipi en un programa            
d’acompanyament i protecció d’infants en edat escolar i gent gran en les            
rutes escolars i recorreguts comercials habituals. 
 

● Buscar vies per a potenciar que es compri en horaris raonables, com poden             
ser bonificacions en l’ús del transport públic, parades de transport públic en            
punts comercials, serveis especials a domicili, reducció de determinats         
impostos, publicitat gratuïta en mitjans i canals municipals o demanda          
pública). 
 

● Fer una auditoria de la despesa energètica dels edificis i equipaments           
municipals i de l’enllumenat públic, i establir una estratègia per avançar cap            
a un model energèticament més eficient. 
 



● Apostar per l’autofinançament de projectes amb entitats de banca i          
finançament ètic (Coop57, Fiare…). 

 
 
Sobirania tecnològica 
 
En una societat cada cop més digital, els drets digitals són també drets humans.              
I les telecomunicacions han de ser part del bé comú: cal protegir-les com a              
servei públic, i no deixar-les a mercè del mercat. Per tal d’apoderar digitalment la              
població i avançar cap a la sobirania tecnològica, combatre el “feudalisme digital” i             
eliminar la fractura digital, és essencial i urgent formar la ciutadania en l'ús d'eines              
tecnològiques, la navegació segura per Internet i la protecció de dades, a més de              
fomentar l’ús d’estàndards oberts i programari lliure.  

 
● Potenciar l’arribada de la fibra òptica a tots els domicilis del municipi, de             

forma urgent, eficaç, a uns preus regulats públicament i oferint gratuïtat en            
cas de risc d’exclusió social, amb operadors alternatius als dominants          
associats a l’Ibex35 o desenvolupant una xarxa pròpia local o conjunta amb            
alguna altra població veïna. 
 

● Elaborar un pla d’alfabetització digital que arribi a tota la població, amb una             
visió pedagògica més que no pas tècnica i amb implicació del teixit            
associatiu, acompanyada de jornades de divulgació periòdiques sobre        
tecnologies de la informació i la comunicació, especialment sobre riscos,          
drets i gestió de tràmits. 
 

● Defensar i potenciar l'ús d'estàndards oberts i programari lliure, mitjançant          
acords amb universitats per incorporar estudiants als plans de migració i           
formació, com també per a potenciar l’oferta de serveis tècnics a la població. 
 

● Garantir que totes les webs i aplicacions municipals funcionen sense cap           
desavantatge amb programari lliure. 
 

● Establir un pla rigorós de migració a programari lliure de totes les            
aplicacions d’escriptori, sistema operatiu, ofimàtica interna i serveis        
d’informació de l’ajuntament, amb els corresponents plans de formació. 
 

● Vetllar perquè amb diners públics només es desenvolupi codi públic i           
assegurar en els nous contractes que es publiqui el codi sota llicències            
lliures. Si cal integrar-hi components privatius, s’ha de dissenyar la integració           
de manera que sigui temporal i fàcilment substituïble. 
 

● Rebutjar donacions de programari privatiu per part d’empreses privades,         
ni tampoc de maquinari que, per funcionar correctament, obligui a utilitzar           
programari privatiu (especialment en el camp de l’educació). 
 



● Crear mecanismes de coordinació entre administracions que permetin        
mancomunar el desenvolupament i desplegament de serveis       
tecnològics com a mecanisme per aprofitar recursos i minimitzar la despesa. 
 

● Estandarditzar els formats de les dades publicades pels diferents         
ajuntaments i administracions, per facilitar l’anàlisi creuada de les dades. 
 

● Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què             
prèviament s’han establert les finalitats concretes per a les quals seran           
utilitzades, i minimitzar així la quantitat de dades personals que es recullen. 
 

● Oferir un servei de gestió de tràmits telemàtics per a entitats i            
particulars en tot allò que siguin obligacions jurídiques i tributàries. 

 
 
Sobirania energètica 
 
L’energia ha de ser un bé col·lectiu, i l’administració pública ha de garantir que hi               
tinguin accés els col·lectius més vulnerables. Cal abandonar les energies fòssils           
en favor de les renovables i promoure sistemes de producció, distribució i gestió que              
estiguin en mans públiques, gestionats per la ciutadania o per cooperatives. I s’ha             
de fer de forma urgent, no només per la greu situació d’emergència climàtica en què               
ens trobem sinó perquè, fins i tot fent les necessàries polítiques de conscienciació             
per a reduir el consum energètic, el pes relatiu de l’electricitat augmentarà com a              
conseqüència de l’esgotament dels combustibles fòssils i de l’electrificació de la           
mobilitat. Necessitem municipis energèticament sostenibles.  

 
● Oferir assessorament sobre dret a l’energia, tarifes, potència contractada,         

possibles descomptes i altres elements d’optimització i estalvi, i prestar          
atenció urgent en casos de talls de subministrament per manca de recursos.  
 

● Fer campanyes de conscienciació sobre la necessitat de reduir el consum           
d’energia, i d’informació sobre eficiència energètica a la llar. 
 

● Iniciar processos per a canviar el subministrament elèctric públic a          
empreses i cooperatives energètiques socials, verdes i democràtiques        
mentre no s’aconsegueixi la municipalització del servei. 
 

● Analitzar les superfícies disponibles (teulades municipals, terrenys       
municipals) per instal·lar energies renovables on siguin viables i estudiar la           
possibilitat d’oferir superfície pública a col·lectius ciutadans que vulguin         
impulsar projectes de generació d’energia renovable. 
 

● Adequar les ordenances municipals per a impulsar instal·lacions        
fotovoltaiques d’autoconsum. 
 

● Simplificar els tràmits administratius i facilitar la interpretació de la          
normativa urbanística per afavorir projectes d’energies renovables. 



 
● Fomentar l’autogeneració renovable mitjançant incentius i bonificacions       

sobre els impostos en què l’administració local té capacitat potestativa, com           
són l’IBI (impost sobre béns immobles), l’ICIO (impost sobre construccions,          
instal·lacions i obres) i l’IAE (impost sobre activitats econòmiques). 
 

● Renovar progressivament la flota de vehicles municipals perquè siguin         
100% elèctrics. 
 

● Incentivar el canvi al vehicle elèctric amb bonificacions sobre l’impost de           
matriculació i de vehicles i posar a disposició de la població punts de             
recàrrega gratuïta per a vehicles elèctrics (motos i cotxes), i paral·lelament           
difondre campanyes de conscienciació en favor del transport públic i          
d’iniciatives de mobilitat elèctrica compartida. 
 

  



Territori i món rural 
 

  
El municipi de les Franqueses, de 30 quilòmetres quadrats de superfície, està format             
per pobles amb realitats molt diverses que cal respectar i potenciar. Els pobles de              
Llerona, Corró d’Amunt i Marata han de poder mantenir un estil de vida propi del               
món rural, com també la serra de Corró d’Avall, on el sector agrari juga un paper                
molt important. Actualment, les Franqueses és el municipi amb més explotacions           
agràries de la comarca, amb una cinquantena de famílies dedicades a l'agricultura            
i la ramaderia. Per això cal considerar la pagesia com un actor positiu, capaç de               
dinamitzar econòmicament més del 70% del nostre territori i d’aportar diferents           
matisos de caràcter humà, cultural, ambiental i paisatgístic al municipi. Creiem de            
vital importància preservar aquesta diversitat territorial. 
 
Els espais agraris són l'ànima vertebradora del territori. La història de l’acció            
humana sobre la naturalesa orogràfica els ha fet com són, i no podem entendre els               
nostres espais naturals sense la pagesia. És per això que, davant la fràgil             
convivència entre l’aglomeració urbana i els espais agroforestals, adquirim el          
compromís de vetllar per la seva salut i el seu bon funcionament. Considerem que la               
defensa i preservació d'aquests espais ha d'anar acompanyada d’una visió          
estratègica a llarg termini i que caldrà aplicar una política de tolerància zero pel              
que fa a l’ocupació de sòl agrari en qualsevol procés d’urbanització, i adaptar les              
infraestructures als valors d’aquests espais. 
 
Apostem per un model agrari basat en la transició a la producció agroecològica             
local que fomenti la sobirania alimentària i eviti el creixement d’un model intensiu             
poc sostenible, responsable de la greu crisi que pateix la pagesia. 
 
Per això, defensem i proposem: 
 

● Incentivar econòmicament les explotacions agràries que decideixin fer el pas          
cap a la transició a l’agricultura i ramaderia ecològiques, abonant-los la           
inscripció al CCPAE i la renovació anual durant els tres primers anys. 
 

● Mantenir l’exempció de taxa als productors locals que decideixin posar          
parada als mercats setmanals de Corró d’Avall i Bellavista. 
 

● Facilitar punts de consum que esdevinguin referència en producte de          
proximitat i sobirania alimentària. 
 

● Valorar juntament amb pagesos i veïns de Llerona, Marata i Corró d’Amunt la             
possibilitat d’entrar a formar part del Pre-Parc Natural del Montseny per           
prioritzar la preservació dels espais agraris i forestals. 
 

● Establir sinergies supramunicipals d’àmbit comarcal per treballar       
conjuntament en pro d’un model d’agricultura sostenible i que prioritzi la           
preservació dels espais agraris i forestals. 



 
● Adaptar les infraestructures als interessos del territori, amb un pla integral de            

pacificació del trànsit tot al llarg dels 4,5 km del camí entre Llerona i la               
carretera de Cardedeu i també de la carretera local que uneix els pobles de              
Corró d’Avall i Corró d’Amunt, a fi de redirigir cap a les rondes existents el               
pas de més de 3.000 vehicles diaris aliens al municipi que utilitzen els nostres              
camins com a drecera, per guanyar seguretat i qualitat ambiental als           
nostres pobles. 
 

● Reconsiderar la política de manteniment de camins i carreteres locals,          
establir un calendari adient que permeti mantenir els camins en condicions,           
desbrossats i amb els vorals nets. 
 

● Utilitzar materials de pedrera per al manteniment de camins i solucionar la            
problemàtica generada per la la mala qualitat dels materials amb què s’ha fet             
els arranjaments els últims anys. 
 

● Recuperar el fons d’indemnització que els afectats van aconseguir en la           
seva lluita contra el gasoducte i utilitzar-lo per a la millora i incorporació de              
serveis com pot ser l’arribada de la fibra òptica a les zones rurals. 
 

● Fer arribar la fibra òptica a tot el municipi, de forma urgent, eficaç i a uns                
preus regulats públicament, perquè les telecomunicacions han de ser part del           
bé comú, un servei públic que no es pot deixar a mercè del mercat. 

 
● Investigar i denunciar les causes de la manca de cabal ecològic de la riera              

Corró, i elaborar un pla per a la recuperació de l’ecosistema. 
 

● Vetllar per la conservació de la flora i fauna autòctones i per la preservació              
dels espais naturals, amb mesures contra els abocaments incontrolats i          
l'accés massificat al medi. 
 

● Estudiar la possibilitat d’aprofitar la biomassa produïda al municipi,         
procedent de tales, neteges de sotabosc, etc., per millorar l’eficiència          
energètica dels edificis públics. 
 

● Mantenir l’oposició al projecte de Quart Cinturó, una infraestructura         
innecessària vinculada a un model de mobilitat insostenible i que cal           
abandonar. 
 

● Democratitzar el Consell de la Pagesia per convertir-lo en una assemblea de            
pagesos, perquè debati, defineixi i decideixi un pla estratègic per a la pagesia             
i la preservació del territori. 
 

● Afegir clàusules socials en matèria de compra conscient i responsable en           
les licitacions públiques. És a dir, condicionar les empreses guanyadores          
de menjadors escolars, serveis de restauració d’equipaments públics o altres          



concessions hagin de proveir-se de matèries primeres produïdes al territori i           
si pot ser ecològiques. 
 

● Treballar estretament les propostes d’agroecologia amb les d’economia social         
i solidària (vinculació amb l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, integració          
de les Franqueses a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària,             
assumpció de les 14 mesures per impulsar l’economia social i solidària als            
municipis i les 10 mesures per cooperativitzar els municipis). 
 

● Valorar la creació d’una moneda social conjuntament amb els municipis          
adjacents (Granollers, Canovelles, la Roca) 

 
  



Urbanisme  

 
● Protegir i prioritzar les zones agrícoles de zones urbanitzables. 

 
● Establir mecanismes de participació i decisió ciutadana a fi que tots els            

processos urbanístics siguin consensuats, públics i participatius. 
 

● Apostar clarament per l’habitatge públic i assequible, regulat però eficaç. 
 

● Elaborar un cens d’habitatges buits a les Franqueses, detectar els que són            
propietat de bancs per expropiar-los i destinar-los a lloguer social per a            
joves, gent gran, famílies desafavorides i persones en risc d’exclusió social. 
 

● Promoure alternatives d’accés a l’habitatge, com la masoveria urbana,         
l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i el cohabitatge com a sistemes que            
permeten reduir la despesa pública, faciliten l’accés a l’habitatge de forma           
corresponsable i afavoreixen l’autonomia de l’individu en col·lectivitat. 
 

● Revisar les zones urbanitzables no desenvolupades situades en entorns         
naturals per recuperar-ne la condició de sòl no urbanitzable. 

 
 
 
  



Mobilitat 
  

Les zones urbanes del municipi, especialment Corró d’Avall i Bellavista, pateixen un            
alt índex de contaminació degut a l’ús excessiu del vehicle privat com a mitjà de               
transport. Cal incentivar les alternatives a l’ús del cotxe i la mobilitat sostenible, i              
potenciar l’ús del transport públic, amb una xarxa que arribi a tot el municipi. 
 
Per això, defensem i proposem: 
 

● Habilitar carrers per a vianants i ciclistes que connectin Corró d’Avall i            
Bellavista amb Granollers per trencar l’exclusivitat de la mobilitat amb cotxe           
particular. 

 
● Reorientar el funcionament del servei periurbà d’autobusos instal·lant un         

mecanisme de sol·licitud de servei al nucli de Milpins i als pobles de Marata i               
Corró d’Amunt, per millorar l’eficàcia del servei i fer-lo més rendible i            
sostenible. 
 

● Augmentar la freqüència del servei d’autobús interurbà de la Garriga i           
Llerona a Granollers. 
 

● Establir un servei públic llançadora en hores punta: de 6h a 10h i de 18h a                
22h per connectar els pobles de Llerona, Marata, Corró d’Amunt i Corró            
d’Avall amb les estacions de tren. 
 

● Pressionar les administracions competents i oferir-los la col·laboració        
necessària perquè tots els trens de la R3 tinguin parada a les Franqueses,             
es desdobli aquesta línia amb urgència i es reobri el baixador de Llerona. 

  



Residus 

  
L’excés de residus que es generen en les nostres societats s’ha convertit en un              
problema econòmic i ambiental global, i per buscar-hi solució no n’hi ha prou amb un               
tractament adequat d’aquests residus, sinó que cal avançar cap al residu zero, tant             
en l’àmbit global com en el municipal. 
 
Actualment el municipi de les Franqueses té un índex de qualitat de separació de              
residus per sota de la mitjana de la comarca. Implantar la recollida porta a porta               
ajudaria a millorar la qualitat i la quantitat de residus recuperables. Si bé des d’un               
punt de vista econòmic els costos globals de la recollida porta a porta són              
equiparables a una recollida en contenidors, el sistema és millor en relació als             
ecosistemes naturals, ja que permet recuperar molts més materials, i això redueix la             
necessitat de matèries primeres. 
 
Per això, defensem i proposem: 
 

● Elaborar un pla de recollida porta a porta com la forma més ràpida i efectiva               
d'incrementar la quantitat i qualitat de la recollida selectiva, amb l’objectiu           
d’arribar a un mínim del 70%. 
 

● Implantar la recollida porta a porta com a prova pilot a la zona del municipi               
que es consideri més adequada, per valorar-ne els resultats i les mesures            
que cal tenir en compte per millorar-ne l’eficiència. 
 

● Estudiar també la viabilitat d’un model de contenidors genèrics diaris amb           
control d’usuari. [En aquest model cada usuari disposa de tres tipus de            
bossa (plàstic i ampolles, rebuig i matèria orgànica) i una targeta com a             
dispositiu per accedir al contenidor, en el qual segons el dia ha de dipositar              
un tipus de residu o un altre.] 
 

● Fer de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries un           
incentiu per millorar la quantitat i qualitat del reciclatge. 
 

● Apostar per taxes de residus que gravin la generació de residus (qui més en              
produeix és qui més paga), amb criteris de tarifació social. 
 

● Introduir criteris de recollida en comerços que beneficiïn els petits          
comerços i gravin les grans i mitjanes superfícies. 
 

● Elaborar un pla local de residu zero, amb participació dels agents socials,            
polítics i econòmics, per avançar cap al residu zero. 
 

● Promoure mesures de reducció de residus, com ara la venda a granel, la             
reutilització d’ampolles o l’ús de carmanyoles i fomentar més la utilització de            
cistells i cabassos per estalviar bosses de plàstic. 
 



● Promoure la reutilització i la reparació de productes facilitant l’accés          
d’empreses d’economia social, cooperativa i ecològica als productes        
reutilitzables (roba, electrodomèstics...). 
 

● Millorar l’eficiència de la neteja dels carrers i vorals. 


