Política | Redacció | Actualitzat el 24/03/2019 a les 17:13

Quim Torra, a les Franqueses:
«Darrere de qualsevol força que mou
i transforma les coses, hi ha la
gent»
El president de la Generalitat ha visitat el projecte de Can Prat

Quim Torra i l'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, aquest dissabte a Can Prat | Ajuntament de
Les Franqueses del Vallès

Aquest dissabte el president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet la primera visita institucional a
les Franqueses (http://lesfranqueses.cat) . L'alcalde franquesí, Francesc Colomé, i diversos
representants municipals, l'han rebut a l'Ajuntament.
Allà, Torra s'ha reunit amb l'alcalde per parlar de diversos aspectes que afecten al municipi. En
acabar la trobada, el president i l'alcalde s'han trobat amb la resta de regidors presents a una
sala de plens on també hi havia els ciutadans que també s'hi han volgut acostar.
La visita de Torra ha coincidit amb la posada en marxa de l'Espai Can Prat, un centre que
combina pavelló esportiu, biblioteca i CAP. Allà, segons recull l'ajuntament en una nota de premsa,
l'alcalde ha destacat la importància del procés participatiu en la definició dels usos d'aquest
equipament. Referent a aquest procés, Torra ha dit que ?darrere de qualsevol força que mou i
transforma les coses, hi ha la gent? i que, en definitiva, ?la gent ha de decidir que volen pel seu
futur?.
https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/29166/quim/torra/franqueses/darrere/qualsevol/forca/mou/transforma/coses/gent
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Torra també ha comentat la seva vinculació amb la comarca i davant les explicacions de l'alcalde
sobre les peculiaritats del municipi ha destacat que les Franqueses és ?un dels municipis que
més preserva el seu entorn, de manera activa i amb gent que treballa la terra?
Un cop acabada la visita a l'ajuntament, el president, l'alcalde i la resta d'autoritats han fet una
passejada fins a Can Prat. Allà, Torra ha pogut participar de la matinal organitzada per a aquest
dissabte i compartir una estona amb els ciutadans i entitats com els Gegants o els Encendraires.
El President ha destacat la capacitat de l'equipament i el servei que farà a les Franqueses.
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