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M OLT IM PORTANT!dies  per  a la r ecoll ida
de t rast os i voluminosos

pàg. dos

»»»»» calaix de sast re

> Urgències

> Ajunt ament

> Cent res de salut

> Farmàcies

> Cent res per  a la gent  gran

> Inst al.lacions espor t ives

> Cent res cult urals

> Serveis infant ils i juvenils

> Cent res educat ius i format ius

> Par ròquies

> Transpor t s

> Companyies de serveis

> Alt res

»» Telèfons d’interès

ALCALDIA (Francesc Torné)

ESPORTS (Josep Badia)

SERVEIS MUNICIPALS (Josep Badia)

PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI (Mar tí Rosàs)

HISENDA I RÈGIM INTERIOR (Ferran Jiménez)

CULTURA (Francesc Colomé)

SEGURETAT CIUTADANA I MEDI AMBIENT (José Ramírez)

EDUCACIÓ I JOVENTUT (Núr ia Claver ia)

BENESTAR SOCIAL I SANITAT (Rosa Colomé)

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA (Josep M. Dia)

dimecres de 16  a 18  h

dimar ts de 19  a 20  h (Complex Espor tiu Municipal)

dilluns de 18  a 19  h

dijous de 16  a 18  h

dimar ts de 10  a 12  h i dijous de 16  a 18  h

dijous de 17  a 18  h (Centre Cultural Can Ganduxer)

dimarts de 18  a 20  h

dijous de 17  a 18 .30  h

dijous de 18  a 19  h

dilluns de 19  a 21  h (Centre de Recursos Agrar is)

»» Horar i de visites de les àr ees de l’Ajuntament

Bellavista dimar ts    Resta del municipi dijous

Policia Local 93  846  75  75

Mossos d’Esquadra 0  8  8

Creu Roja 93  861  12  40

Bombers 0  8  5

Centre coordinador  d’ambulàncies 902  23  20  22

Hospital General de Granollers 93  842  50  00

Oficines del SAC de l’ajuntament 93  846  76  76

Oficines del SAC de Bellavista 93  846  45  42

Dinamització Econòmica 93  844  30  40

Serveis Socials 93  846  58  62

Patronat Municipal de Cultura i Educació 93  846  65  06

Patronat Municipal d’Espor ts 93  846  70  83

Consell del Poble de Llerona 93  849  39  39

CAP Bellavista 93  861  80  30

CAP Corró d’Avall 93  840  42  00

Bellavista 93  849  35  92

Corró d’Avall (ctra. de Ribes) 93  849  37  72

Corró d’Avall (C/  Sant Antoni) 93  840  48  66

Casal d’avis i Centre Social Bellavista 93  840  03  05

Casal d’avis de Corró d’Avall 93  846  87  00

Centre de Dia de Corró d’Avall 93  846  86  99

Residència Les Franqueses 93  840  59  90

Complex Espor tiu Mpal. (pisc. cober ta) 93  840  48  80

Zona Espor tiva de Llerona 670  09  45  28

Camp de Futbol de Corró d’Avall 670  09  45  27

Pistes Municipals de Petanca 637  78  57  46

Zona Espor tiva Mpal. Corró d’Amunt 637  78  57  45

Centre Cultural Can Ganduxer 93  846  65  06

Biblioteca Municipal 93  840  43  88

Casal Cultural de Corró d’Avall 93  846  83  16

Centre Cultural de Bellavista 93  840  57  82

Centre Cultural de Marata 93  849  31  04

Centre d’Ar t i Noves Tecnologies Can Font 93  840  33  75

Casal Infantil de Bellavista 93  840  57  80

Casal Infantil de Corró d’Avall 93  846  65  06

Centre de Joves de Bellavista 93  840  57  80

Centre de Joves de Corró d’Avall 93  840  49  67

Servei d’Informació Juvenil Bellavista 93  840  46  24

Servei d’Inf. Juvenil Corró d’Avall 93  840  49  67

Escola Bressol Municipal Massagran 93  840  35  75

Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones 93  849  84  83

CEIP Bellavista-Joan Camps 93  846  62  29

CEIP Joan Sanpera i Torras 93  849  55  94

CEIP  Guerau de Liost 93  846  32  16

CEIP  Les Franqueses 93  840  22  15

IES  Lauro 93  840  28  52

Escola Mpal. de Música Claudi Ar imany 93  846  56  36

Escola d’Adults-Centre d’Autoformació 93  840  26  53

Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 93  840  67  27

Centre Tècnic del Vallès 93  861  62  57

Centre de Recursos Agrar is 93  844  30  40

Santa Eulàlia de Corró d’Avall 93  849  26  38

Santa Mar ia de Llerona 93  849  28  38

Santa Coloma de Marata 93  849  31  04

Sant Mamet de Corró d’Amunt 93  849  31  04

RENFE (informació) 902 24  02  02

Autobusos Sagalés 93  870  78  60

Taxis M. Eugenia Hernández 629  94  19  50

Taxis M iguel Azor 93  846  30  75

Enher-Fecsa (electr icitat) 93  701  73  00

Estabanell y Pahisa (electr icitat) 93  860  91  00

Gas Natural 93  870  32  54

Sorea (aigua) - oficines 93  879  49  46

Sorea (aigua) - avar ies 902  25  03  70

Viver  d’empreses 93  840  43  15

Recollida de mobles i estr is vells 900  10  13  38

Deixaller ia 93  744  50  58

Jutjat de pau 93  846  55  78

Recaptació (OALGT de la Diputació) 93  840  28  55

Oficina de Correus 93  849  59  55

Les Franqueses Entorn Verd, S.A. 93  846  81  64

Tanator i 93  861  82  30

Notar ia 93  846  86  11

Abans de deixar-los al
car rer  cal trucar  al tel.

9 0 0  101  3 3 8

M OLT IM PORTANT!
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14> Espor ts: Es r epara la
cober ta del pavelló poliespor t iu

16> Seguretat Ciutadana: La
Policia Local té un nou vehicle

17> Règim Inter ior : El SAC de
les Franqueses, un dels més
ben valorats de tot  Catalunya

5 > Im at ges de fest a m ajor :
Fotografies dels cinc pobles

10> Joventut : Tot  a punt  per  a la
Nit  de Bruixes i les Golfes

11> Benestar Social: L’Àrea
prepara la III Setmana contra la
violència de gènere

13> Espor ts: Núr ia Mar ín i Elias
Resina, millor s espor t ist es

18> Cultura: L’escr ipt or
Baltasar  Porcel pronuncia la
conferència de la Diada

19> Cultura: Comença el II Cicle
d’Espectacles Infant ils i Familiars

21> Ser veis Municipals: Noves
inversions en la xarxa sense fils
d’accés a Internet

El Falgar  t ir a endavant

Abans de les eleccions munici-
pals es va generar  una cer ta in-
quietud i malestar  ar ran de l’ac-
tuació de l’Agència Catalana de
l’Aigua, que no autor it zava les
obres del parc del Falgar  i tenia la
pretensió de canviar  el projecte
que havia aprovat l’Ajuntament i la
Comissió d’Urbanisme de la Gene-
ralitat .

Semblava que tot aquest enre-
nou es devia més al clima polít ic
municipal que no pas a mot ius
degudament justificats, ja que es
volia intervenir  en un espai en què

l’ACA no tenia competències i, per
tant , vam haver  de pr esentar
al·legacions al projecte, perquè
l’expedient quedés sense efecte.

Dur ant  els últ im s 3 0  anys,
aquesta zona de la vora del r iu
Congost  es va anar  degradant
amb la construcció d’una planta
de formigó il·legal, que va anar
embrutant tota la zona de l’entorn
del r iu, d’un valor  ecològic conside-
rable. Les administracions públi-
ques, tant la local com la de la
Generalitat, no van actuar  i van
deixar  que aquest  indr et  es
deter iorés de forma constant.

Després de les eleccions muni-
cipals, sense la pressió polít ica al
damunt, es van presentar  diverses
al·legacions i també es van man-
tenir  diferents reunions per  trobar
sentit  comú a la realitat del pro-
jecte i resoldre l’execució de les
obres previstes.

Després d’un intens debat, s’ha

arr ibat a un acord en què s’accep-
ten unes propostes de l’Àrea de
Policia de l’ACA i, per  tant, es podrà
executar  el parc del Falgar , tal com
estava previst inicialment, per  con-
ver t ir -se en un parc de referència
amb voluntat mediambiental. La
posada en funcionament de l’Aula
del r iu t indrà la finalitat d’educar
en els aspectes ambientals de la
fauna i flora de l’entorn del r iu, i
for mar  en l’act ivit at  de pesca
sense mort.

Tardarem més d’un any a tenir
enllest ides les obres del Falgar ,
però segur  que milloraran moltís-
sim aquest  entor n natur al i el
conver t ir an en un espai m és
atractiu i út il per  a la ciutadania, de
referència a la comarca. Un espai
agradable per  fer  act ivitats de
lleure, amb un atractiu ambiental
que volem potenciar . Ben segur
que serà un parc de referència a
les comarques de Barcelona.

Fr ancesc Torné i Ventura
Alcalde

opinió «««««

sumar i «««««

pàg. tres
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pàg. quatre

»»»»» opinió

Tindrem «defensor  del
poble»

Amb l’ent r ada del nou govern
(format  per  CIU - PP), al nost re
municipi hi ha hagut alguns canvis,
hi ha alt r es pr ior it at s... per ò,
sobretot, hi ha noves idees i noves
pr opost es, i una d’elles és la
pr opost a present ada pel Par t it
Popular, i aprovada per  la resta de
grups del consistor i, de dotar  el
nost r e municipi de la figur a, o
millor  dit, de la «institució» del De-
fensor  dels pobles de les Franque-

ses del Vallès.
Una inst it ució que t é com  a

finalitat fer  realitat la voluntat po-
sit iva de l’administració municipal
de cr ear  un òrgan al ser vei dels
c iut adans i c iut adanes de la
nost r e vila, una eina de diàleg i
mediació. Però sou vosaltres, els
propis ciutadans i ciutadanes, els
qui amb la manifestació de les
vostres queixes i pet icions, dona-
r eu sent it  a la seva existència,
contr ibuint, d’aquesta forma, a la
millora no solament de la nostra
qualitat  de vida sinó també del
funcionament  de l’administ r ació
municipal: l’Ajuntament.

Una institució independent, lleial
i que vetlli pels interessos de tots
els ciutadans, de tots nosalt res,
amb l’esforç, el coratge i la dedi-
cació necessàr ia per  fer  front  a

Josep Badia i Torr ents
Pr imer  t inent  d’alcalde
Par t it  Popular

totes les qüest ions plantejades.
Amb aquesta institució, volem ser
cada cop m és a pr op de la
ciutadania, sobretot d’aquells que
m és ho necessit in, per  poder
ajudar -los a solucionar  els seus
pr oblemes amb eficàcia i r igor, i
sobretot amb molta voluntat.

Per ò a m és, des d’aquest a
institució  es pretén fer  una tasca
de sensibilització social i ajudar  a
la creació d’una consciència clara
sobre la responsabilitat  que tots
tenim en la societat en què vivim; i
amb ella, farem una tasca d’infor -
mació i d’assessor ament  per  a
t ot es aquelles per sones que
s’adr ecen diàr iament  a l’Ajunt a-
ment .

Hem creat la inst itució i tenim
el reglament. Fem ja que la reali-
tat sigui un fet!

televisió
LesFranQuEses
Cada DI MECRES i  DI UMENGE

a les 14.30 i  a les 20.30 h
a Granollers TV ( canal 55 de la UHF)

I  ara també po ts veure  e ls pro grames

a través d’i nt ernet  en el teu ordinador!

Comprova-ho al web www.lesfranqueses.cat
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imat ges de fest a major  «««««

pàg. cinc

Bellavist a del 5  al 8  de juliol

Marat a del 20  al 29  de juliol

1, 2 , 3  i 4 . Diver ses escenes de l’obra de t eatre «Arsènic i puntes de coixí», a càrr ec del grup del Centr e Cultural de Marat a; 5 . Actuació
de Jaume Ar nella, dins la V Tr obada de Romancers; 6 . XXIX Concurs de pintura; 7. Jocs infantils a la plaça. FOTOS: EVA NAVARRETE

1 2 3 4

5

6 7

1. «Batuka» amb José i Jéssica Expósito; 2 . «Encier r o» amb bèsties de foc a càrr ec dels diables Els Encendraires; 3 . Diada casteller a amb
els Xics de Granollers; 4 . Exhibició de karat e dels alumnes del gimnàs Shiho-W ari. FOTOS 1, 3  i 4 : JORDI PEY. FOTO 2 : ISMAEL CAÑAS

1

2

3

4
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pàg. sis

»»»»» imat ges de fest a major

Cor ró d’Amunt  del 3  al 5  d’agost

Llerona del 2  a l’11  de setembre

1. Espect acle infantil «Colosal», a càr r ec de Teatre Mòbil; 2 . Sopar  de Festa Major  al Consell del Poble; 3 . Anem a esmorzar  amb
bicicleta; 4 . Teatre amb la r epresent ació de l’obra «El buen doctor», a càrr ec del Grup de Teatre Boina. FOTOS: JORDI PEY

1

2

3 4

1. Espect acle de màgia infantil a càr rec de Magic Fact ory; 2 . Concer t de Pat a Negr a al Rockallerona; 3 . Treballant el fang amb la maina-
da; 4 . Sopar  de fest a major  i ball a l’envelat amb l’orquest ra Fenomenom Quar t et. FOTOS 1, 3  i 4 : JORDI PASCUAL. FOTO 2 : JORDI PEY

1
2

3 4
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pàg. set

imat ges de fest a major  «««««

Cor ró d’Avall del 14  al 17  de setembre

1. Cr emada de l’ajuntament; 2 . Concentració de vehicles clàssics; 3 . Espect acle infantil «Xip Xap»; 4 . Ball de l’Espolsada; 5 . Concer t jove a
la Karpa; 6 . Jugadors de bàsquet i d’handbol. FOTOS 1  i 5 : JOVENTUT. FOTO 2 : JOSEP MOLET. FOTO 4 : JORDI PEY. FOTO 6 : ESPORTS
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pàg. vuit

»»»»» planificació del t er r it or i

PROHIBIT FERfocdel 15  de mar ç al 15  d’octubr e

»»»»»»»»»»»»»

al campal bosc a l’aire lliure

La Junta de Gover n Local de
l’Ajunt ament de les Fr anqueses va
apr ovar  a pr im er s de juliol el
conveni a formalitzar  amb l’Agèn-
cia Cat alana de l’Aigua (ACA) pel
qual aquesta agència de la Ge-
neralitat  de Catalunya subvencio-
nar à am b m és de m ig m ilió
d’eur os l’execució d’una par t  del
projecte d’endegament de la r ie-
ra Carbonell a l’àmbit  de la zona
espor t iva m unic ipal de Cor r ó
d’Avall. Concr etament l’ACA hi far à

una apor t ac ió econòm ica de
523 .638 ,77  euros més IVA dels
6 9 8 .18 5 ,0 2  eur os més IVA del
pr essupost de l’obra, el que repr e-
sent a el 75% del cost. L’obra sub-
vencionada consisteix a canalitzar
la r iera entre el tram ja canalitzat
i Can Mònic. Aquesta actuació for -
ma par t del Project e d’ordenació
de la llera de la r iera Carbonell i
protecció del seu entorn urbà al
seu pas per  Corró d’Avall, tram 1,
zona espor t iva.

L’Agència Catalana de l’Aigua
subvenciona amb mig milió d’euros
l’endegament de la r iera Carbonell

A banda de resoldre els proble-
mes de desbordament de la r iera
Car bonell, el pr oject e t am bé
preveu fer  un nou vial paral·lel al
car rer  de la Riera per  la banda
sud de la r ier a, per  m illor ar  la
connect ivitat  de la Ronda Nor d
am b el nucli de Cor r ó d’Avall.
Aquest nou vial permetrà resoldre
am b plena efect ivit at  la int er -
connexió de la Ronda Nord amb
la rotonda construïda sobre la r ie-
r a en el camí de Can Jep, que
seguint la nova vialitat del sector
del Mas Colomé connecta direc-
tament  amb el cent r e ur bà del
municipi.

Amb mot iu de la const r ucció
d’aquest  nou vial que t am bé
per met  endr eçar  definit ivament
l’entor n de la zona espor t iva, es
pr ojecta el nou apar cament  en-
front del camp de futbol, i també
es preveu al trasllat de la zona de
jocs infant ils existents. Per  com-
pletar  les obres caldrà fer  l’am-
pliació del pont  del car r er  del
M igdia i fer  el trasllat de l’estació
t r ansfor mador a existent , donat
que queda al mig del nou carrer.

Les obres d’aquest projecte, que
l’empresa municipal Les Franque-
ses Ent or n Verd va adjudicar  a
Exca-J. Mas, S.L.U. per  1.775 .311
eur os, ja han començat i s’espera
que estiguin enllestides en uns 10
mesos.

Les obres han fet desaparèixer  l’antiga pist a poliespor t iva descober t a
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pàg. nou

planificació del t er r it or i «««««

Comencen les obres de construcció
del Centr e Cultural de Corró d’Avall

dinamit zació econòmica «««««

La Llei de la dependència apro-
vada r ecent m ent  pel Congr és
dels Diputats podr ia suposar  la
creació de 300 .000  nous llocs de
treball, segons els càlculs que han
fet des dels sindicats, tot un nou
mercat laboral que s’omplirà amb
pr ofessionals que ja comptaven
amb una bona demanda però que
ara es veurà reforçada.

El gruix més impor tant de llocs
de tr eball, uns 140 .000 , es gene-
rarà per  la prestació directa dels
ser veis als usuaris, per ò a aques-
t a xifra s’han de sumar  els nous
ser veis de cuina que es crearan,
els de net eja, els de m et ges i
t er apeut es. Es pr eveu que es
professions que t indran més de-
manda seran la d’infermer ia, auxi-
liar  de ger iat r ia, fisioterapeutes,
logopedes, terapeutes ocupacio-
nals i treballadors socials.

Per  aquest motiu, i veient la crei-

La Llei de la dependència crearà
molts llocs de tr eball nous

xent demanda de personal del sec-
tor , des de Dinamització Econòmi-
ca es planifica la realització d’un
cur s d’Auxiliar  d’Infer mer ia en
Ger iatr ia adreçat a persones en
situació d’atur , que t indrà el seu
inici a pr incipis d’octubre amb una

durada de 284  hores, 84  de les
quals seran de pràctiques en resi-
dències ger iàtr iques de la zona.
L’exper iència d’altres edicions del
curs és que més del 65% dels as-
sistents aconsegueixen la inserció
laboral a la fi de l’acció formativa.

Els llocs de treball relacionats amb les persones dependents augmentaran

Imatge de
les obres
presa des
del carrer
de l’Onze de
Setembre

L’em pr esa Sacyr, S.A.U. ja ha
començat les obres de construc-
ció del Centre Cultural de Cor ró
d’Avall i s’esper a que hi est igui
treballant uns quinze mesos.

L’edifici t indr à 4 .8 0 0  metr es
quadrats de super fície const ruïda
dividits en planta soter rani, plan-
t a baixa, plant a pr im er a i una
petita planta segona. L’espai més
dest acat  del nou equipam ent
ser à el del teat r e-auditor i, amb
capacitat per  a 380  persones. A
més, per ò, hi haur à dues sales
d’exposicions, una gran sala poli-
valent, cafeter ia-bar, sales de r eu-
nions i despatxos, entre d’alt res
espais.
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pàg. deu

»»»»» benest ar  social i jovent ut

El proper  dissabte 20  d’octubre
a par t ir  de les 17  h es celebrarà la
V Nit  de Bruixes  a la plaça de Can
Font. Aquest acte, organitzat per
la secció Casal Jove de l’Associació
Cívica i Cultural de Corró d’Avall i la
regidor ia de Joventut de l’Ajunta-
ment de les Franqueses del Vallès,
comptarà amb diferents activitats
com:

-Concurs i exposició de dibuixos
-Impressió de fotos en format

br uixot
-Taller  d’herbes
-Repor tatge de «Les bruixes de

les Franqueses»
-Espectacle Rondalles al sac, a

càr rec de Lo Sacaire del Llobre-
gat

-Jocs per  a la família
-Botifar rada i brou de la iaia
-Animació amb música medieval

per  par t dels Goliar ds
-Fi de festa amb la col·laboració

de la colla de diables Els Encen-
draires i les Sàtires de foc

Per  alt r a banda, Act r es i la
r egidor ia de Jovent ut  t am bé
estan ult imant els preparatius per
a la t r adic ional fest a de Les
Golfes, que aquest any estarà re-
lacionada amb l’època medieval.

En aquest cas, l’acte es realitza-
rà a la plaça del Centre Cultural
de Bellavista el dissabte 27  d’octu-
br e a par tir  de les 17  h i comptar à
amb diferents activitats com ara:

-Mercat medieval amb parade-
tes i animacions

-Por tes ober tes al Centr e Mu-
nicipal de Joves i al Casal Infantil
M unicipal

-Animació infantil
-Taller s infantils amb La Teia
-Castanyes (Esplai de Bellavista)
-Diables
-Concurs de fotografia
-Exhibició de dansa del ventre
-Torneig de “Magic the Gat er ing”
-Demostració de lluita medieval
-I moltes més sorpreses....
Les Golfes són una jornada de

por tes ober tes del Centr e Muni-
cipal de Joves i del Casal Infant il
Municipal de Bellavista que cada

Tot a punt per  a una nova edició de
la Nit de Bruixes i de les Golfes

any es celebra coincidint  amb la
Castanyada, però no tan sols es
volen donar  a conèixer  aquests
dos equipaments i els seus recur-
sos sinó també les activitats que
s’hi or ganitzen. Per  aquest mot iu
durant la tarda es duen a terme
exhibicions, tallers, etc.

Com cada any, a la Festa t ambé

El dimecr es 18  de juliol a les
17.3 0  h va tenir  lloc al Centr e
Cult ur al Can Ganduxer  una
xer rada organitzada per  l’Àrea
de Benestar  Social, dins el pro-
grama de Dinamització Cultural
per  a la Gent Gran. Aquest cop
la xerrada, sobre el tema “El dol
de les pèr dues”, va com pt ar
am b la pr esència de Ram on
Buscallà i Corominas, mestre,
psicòleg i membre de la Comisió
Fundador a i Gest or a de les
Aules d’Extensió Universitàr ia de
la Gent Gran.

Imatge d’una de les passades edicions de la festa de les Golfes

hi par t icipen, entr e d’altres, el Cen-
tre Municipal de Joves i el Casal
Infantil Municipal de Corr ó d’Avall,
el Punt d’Informació Juvenil, i di-
verses ent itats del municipi com
el grup de diables Els Encendrai-
r es, amb l’object iu d’apr opar -se i
donar -se a conèixer  als infants i
joves del municipi.

Al llarg de l’act ivitat , que va
compt ar  amb la par t icipació
d’unes 40  persones, es va par-
lar, escolt ar  i reflexionar  sobr e
aquest  tema tan interessant  i
impor tant  de com apr endre a
viure després de la desapar ició
d’un ésser  estimat. El conferen-
ciant va saber  enfocar  el tema
amb punts d’humor. Les pr egun-
tes i les respostes també van
ser  molt  interessants. En aca-
bar, t ots els assistents van po-
der  gaudir  d’un berenar  amb re-
frescos.

Quaranta persones
assisteixen a la xer rada
sobre el dol de les pèrdues
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Amb motiu de la celebració de
la tercera Setmana contra la
violència de gènere, l’Àrea de
Benestar  Social de l’Ajuntament
vol dur  a terme al llarg de la set-
mana del 19  al 25  de novembre,
conjuntament amb altres àrees
del consistor i, les ent itats del
municipi i aquelles persones que
puguin estar -hi interessades, un
seguit  d’actuacions per  preve-
nir  i t reballar  aquesta proble-
màtica que cada vegada més

L’Àr ea prepara la tercera Setmana
contra la violència de gènere

preocupa la població.
L’objectiu d’aquesta activitat és

informar , assessorar  i sensibilitzar
la població en gener al davant
aquest fenomen social, declarat
com una violació dels drets hu-
mans per  l’ONU l’any 1995 .

L’Àr ea de Benestar  Social i
Sanitat  de l’Ajuntament  de les
Franqueses del Vallès us ofereix
un espai de par t icipació en el qual
pugueu proposar , idear  i por tar  a
terme aquelles activitats i accions

que considereu més adients en
relació amb aquesta problemà-
tica social. Les persones que hi
est igueu inter essades podeu
adreçar-vos el més aviat possible
a la treballadora social referent
del programa, que és l’Elena
Sánchez, trucant per  telèfon al
93  846  58  62  o enviant-li un
cor reu a l’adreça elect rònica
elena.sanchez@lesfranqueses.cat.

Qualsevol proposta serà ben-
vinguda.

Dins la programació d’activitats
que organitza cada mes de juliol
l’Ajuntament, enguany els Casals
d’Estiu per  a nens i nenes es van
fer  a Bellavista, Corró d’Avall, Cor ró
d’Amunt i Ller ona i van comptar
amb una par ticipació total de 253
infants i joves d’edats compreses
entr e els 5  i els 12  anys. Els Casals
es van realitzar  de dilluns a diven-
dr es de 9  a 13  h, tot i que com a
novet at  d’enguany el Casal de
Cor r ó d’Avall va compt ar  t ambé
amb ser vei de menjador.

A banda dels Casals, l’Àrea de
Joventut  també va ofer ir  alt r es
activit ats per  a l’estiu. Així, 24  joves
de 13  a 18  anys d’edat van poder
anar  de campaments a Taver tet ,
al pantà de Sau i a Rupit del 15  al
21  de juliol. Altres nois i noies van
poder  assist ir  a algun dels tallers
juvenils que va organitzar  el Punt
d’Infor mació Juvenil Espai Zer o,
com el de fotografia digital, el de
mar idatge de vins i formatges, el
d’aprendre a fer  de cangur  o el de
ràdio.

La cloenda de les act ivitats es
va fer  el 27  de juliol a la zona es-
por tiva municipal de Corr ó d’Avall,
on es va organitzar  una gran festa
per  a tots els assistents.

Uns tres-cents nens i nenes par ticipen en les
activit ats d’estiu organitzades per  l’Àrea

A la foto
super ior,
imatge dels
campaments
per  a joves.
A la foto
infer ior, un
moment del
Casal d’estiu
de Bellavista



LFDV

setembre
dos mil set

pàg. dotze

»»»»» benest ar  social i jovent ut

NAIXEMENTS

_Mar tina Saiz M iquel

_Álex Almendros Urrutia

_Marc Carreta Sánchez

_Boubacar  Kande

_Nil Palet Herrera

_Mar iona Salamero Baró

_Kamar Khir i

_Paula Palacios Méndez

_Marc Argemí Abajo

_Mar tina Tor res Puer to

_Blanca Torr es Puer to

_Julia Lueiro Rodr íguez

_Yasmina El Handaz Aouer yagel

_Juan Fernández Rodr íguez

_Paula González Carretero

15 -0 5 -07

23-05 -07

29-05 -07

30-05 -07

31 -0 5 -07

02-06 -07

04-06 -07

05-06 -07

05-06 -07

07 -0 6 -07

07 -0 6 -07

08-06 -07

09-06 -07

12 -0 6 -07

13 -0 6 -07

»»»»» naixement s i defuncions

_Ér ic Sánchez Cano

_Víctor  Bargo Bueno

_Desiré Sánchez García

_Laia Pérez Franco

_Rober t Sayol Cornejo

_Kevin Ramos Giró

_Laura Colomina Alcedo

_Ber t a Pascua Bujaldón

DEFUNCIONS

_Daniel Ocaña Pérez _ 29  anys

_Mohamed Handaz _ 40  anys

_Lluís Puig Aran _ 84  anys

_Mar tí Codony Pujolasos _ 81  anys

_Jaume Ambrós Valls _ 76  anys

_Alfonsa Dueñas del Valle _ 83  anys

14 -0 6 -07

14 -0 6 -07

14 -0 6 -07

16 -0 6 -07

19 -0 6 -07

19 -0 6 -07

22-06 -07

23-06 -07

01 -0 6 -07

18 -0 6 -07

09-07 -07

10 -07 -07

26-07 -07

30-07 -07

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h>
dimar t s i dijous de 16 a 18 h*>

A L’AJUNTAM ENT

*  except e del 15 de juny al 15 de setembre, que est arà t ancat  a la t arda

Els dies 10  i 12  de juliol es va dur
a terme el Curs de mar idatge de
vins i formatges organitzat des del
Punt  d’Infor mació Juvenil, Espai
Zero, en el marc de les activitats
d’est iu d’enguany.

Aquest  cur s for ma par t  d’un
seguit  d’accions infor mat ives i
educatives que durant l’any s’han
anat  desenvolupant  coor dinada-
ment amb el C-17, Pla de Pr evenció
de Drogodependències i Promo-
ció d’Hàbit s Saludables de l’Alt
Vallès per  t al de pr om our e el
consum r esponsable ent r e els
joves. Per  això no tan sols tenia
l’object iu de foment ar  el coneixe-

Èxit del curs de mar idatge de
vins i formatges al PIJ

ment, sinó també aprendre a beu-
re qualitat consumint amb mode-
ració.

Les sessions van anar  a càrrec
de l’enòleg Xavier  Barba, del Celler
Mar iol, qui va introduir  els alum-
nes en el tast  explicant  les t res
fases de la degustació: la visual, l’ol-
factiva i la gustativa, per  després
començar  amb la pràctica, pr imer
amb els vins blancs, comentant les
var ietats de raïms, la vinificació,
aromes, etc., per  seguir  amb els
negres i caves, acabant amb una
iniciació al mar idatge amb format-
ges i pastes. Tots els alumnes, ma-
jors de 18  anys, r equisit necessar i
per  fer  el curs, van rebre un dos-
sier  i un diploma. Un cop finalitzat
el curs el van valorar  molt posit i-
vament  i van expr essar  el seu
interès d’aprofundir  en el tema.Els alumnes, aprenent a diferenciar  el color  dels vins
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Núr ia Marín i Elias Resina, millors
espor tistes sènior de les Franqueses

El Patronat Municipal d’Espor ts
va organitzar  el divendres 29  de
juny la XII Nit de l’Espor t de les
Franqueses, un sopar -festa que
va comptar  amb més de 3 0 0
assistents i que va tenir  lloc, com
en les darreres edicions, a l’Hotel
Ciutat de Granollers. L’acte el va
conduir  la model, dissenyadora de
roba i presentadora granoller ina
Mireia Canalda, actual col·labora-
dora del programa de TV3  “El Club”.

Les entitats que van par t icipar
en la XII Nit de l’Espor t de les Fran-
queses van ser  les següents: Club
Tir  amb Arc LF, ACC-Futbol Sala,
Club Espor t iu LF-Bàsquet , Club
Espor tiu LF-Handbol, Club de Tennis
LF, CF Bellavista-M ilán, AE Vete-
rans Bellavista-Milán, Club Natació
Granollers, BM La Roca, Club d’Es-
cacs LF, Club Okamishin Bellavista,
CE Llerona, EC Granollers, Club
Petanca Bellavista, CF Parets, Gim-
nàs Nokachi, CF Les Franqueses,
CC Corró d’Amunt, Club Petanca
Corró d’Amunt, CA Canovelles, CF
Peña Los Amigos i Sweet r ade
Bowling LF.

Els millor s espor t istes de les
Franqueses per  categor ia van re-
sultar  ser  els següents

ALEVÍ FEMENÍ: Judit Colomé - CN
Granollers-Natació sincronitzada.

INFANTIL FEMENÍ: Jéssica Cobos -
CF Bellavista-M ilán. CADET FEMENÍ:
Andrea Romero - Gimnàs Nokachi.
JUVENIL FEM ENÍ: Carmen Sán-
chez - Club Tir  amb Arc Les Fran-
queses. SÈNIOR FEMENÍ: Núr ia Ma-
r ín - Gimnàs Nokachi. ALEVÍ MAS-
CULÍ: Fabián Ferreira - PME Les
Fr anqueses-Handbol. INFANTIL
MASCULÍ: Jordi Ganduxé - EC Gra-
nollers. CADET M ASCULÍ: Fran-
cesc Ascanio - CE Llerona. JUVE-
NIL MASCULÍ: David Rodr íguez -
CF Bellavista-Milán. SÈNIOR MAS-
CULÍ: Elias Resina - CA Canovelles.

Durant la nit, el Patronat Munici-
pal d’Espor ts també va lliurar  el
següents premis especials:

Mèr its personals:
-Josep M ar quès: foment  del

futbol amb el CE Llerona.
-Joan M as Campeny: foment

dels escacs amb el Club Escacs
Les Franqueses.

-Isidoro Granados: foment del
futbol amb el CF Bellavista-Milán.

-José Antonio Mar tínez: foment
del futbol sala al municipi.

Gestes Espor t ives:
-Aleví masculí d’handbol del PME,

per  guanyar  la Lliga del Consell
Comarcal nivell 2 .

-Amateur  del CE Llerona, per
l’ascens a 2a Divisió Terr itor ial de

futbol.
-Equips infant ils del Gim nàs

Nokachi, pels cam pionat s de
Catalunya en la modalitat de kata
i kius.

-Amateur  A del CF Les Franque-
ses, per  l’ascens a 1a Divisió Terr i-
tor ial de futbol.

Mencions especials:
-Paco Corón, per  la seva tasca al

front del CF Bellavista-Milán i com
a r epr esentant  de les ent itats
espor tives del municipi.

-AE La Perestroika, per  la seva
tasca en el foment de l’espor t de
lleure.

L’act e va com pt ar  am b la
par t ic ipac ió de les següent s
autor it at s i convidats d’honor :
Francesc Torné, alcalde de les
Franqueses; Josep Badia, regidor
d’Espor t s; alt r es r egidor s i
regidores del consistor i; i com a
convidats d’honor , Joan Cañellas,
jugador  del pr imer  equip d’handbol
del FC Bar celona; Sasha Tiou-
mentsev, jugador  del pr imer  equip
d’handbol de l’Almer ia; Dimitry Flis,
jugador  del pr im er  equip de
bàsquet del DKV Joventut de Ba-
dalona; la seva companya, Aina
Cerdà, model i per iodista; i César
Córdoba, bicampió del món de Thai
Boxing.

Fotografia
dels millors
espor tistes
de les
Franqueses
amb les
autor itats
presents a
l’acte. FOTO:
SARA M.
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Durant  el passat  mes de juliol
van tenir  lloc les obres de rehabili-
tació de la cober ta del pavelló poli-
espor tiu municipal de les Franque-
ses, sit uat  a la zona espor t iva
municipal de Cor r ó d’Avall. L’obra
er a necessàr ia per  evit ar  els
degoters que hi havia a la pista de
parquet quan plovia molt.

En concr et , s’ha desmuntat  la
claraboia existent, i s’hi ha col·locat
una de nova a base de plaques de
policarbonat cel·lular  de 16  mm de
gruix. També es va fixar  el minvell
al parament i s’hi va col·locar  una
canal oculta de planxa d’alumini
de 125  cm de desenvolupament.
Per  acabar  l’obr a, es va instal·lar
una membrana GA1 formada per
betum modificat  amb armadura
de feltre de polièster  adher ida en
calent prèvia impr imació, així com
també un aïllament amb plaques
r ígides de llana de vidre de 40  mm

Es repara la cober ta del pavelló
poliespor tiu per  evitar -ne els degoter s

Els treballs de r eparació de la cober ta del pavelló es van fer  dur ant el mes de juliol

de gruix.
L’empresa que va fer  aquest s

t reballs per  encàr rec de l’Ajunta-

ment de les Franqueses és Nova-
pox, S.L., i van tenir  un cost  de
91.800  euros.

Més de 340  nens i nenes par ticipen
al Juliol Espor tiu d’enguany

El 27  de juliol al matí va tenir  lloc
a la zona espor t iva municipal de
Cor ró d’Avall l’acte de cloenda dels
Casals d’Est iu i el Juliol Espor t iu
que va organitzar  durant el mes
de juliol l’Ajunt ament, al que van
assistir  els 600  nens i nenes que
van par t icipar  en alguna de les
dues act ivitats. Dur ant  el mat í,
l’or ganit zació va pr epar ar  una
gran gimcana, l’actuació d’un grup
d’animació infantil i, per  acabar, la
tradicional guer ra d’escuma que
tant agrada als nens i nenes.

Al Juliol Espor tiu, que or ganitza
el Patronat Municipal d’Espor ts, hi
van par t icipar  340  nois i noies de
5  a 16  anys d’edat, en horar i de
dilluns a divendres de 9  a 13  h. A
banda, també es van realitzar  el
cam pus de t ecnif icac ió de
bàsquet  del 2 5  de juny al 6  de
juliol amb 60  par ticipants de 6  a
16 anys, i el campus de tecnificació

d’handbol, del 9  al 21  de juliol, que
va com ptar  amb 35  par t icipants
d’edats compreses entre els 6  i
el 16  anys. També hi va haver
cur set s de nat ac ió (am b 114

inscr its) i de tennis, del 2  al 27  de
juliol, així com el tradicional Torneig
de futbol sala d’estiu, que enguany
va ar r ibar  a la 12a edició amb la
par ticipació de 8  equips.

El pavelló és un dels equipaments que s’utilitzen durant el Juliol Espor tiu
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Enguany, el Club d’Escacs Les
Franqueses, entitat que es troba
registrada en el cens d’associaci-
ons del Patronat Municipal de Cul-
tura i Educació, obre una delegació
a Bellavista, concretament al Cen-
tre Cultural (per  a més informació,
podeu trucar  al telèfon 93  849  25
11).

Des del Patronat Municipal de
Cultura i Educació felicitem al nou
president de l’entitat franquesina,
Joan Mas, a la junta directiva i a
tots els socis per  aquesta iniciati-
va, tot destacant també la feina
feta per  Manel Mateo, fins al juny
president de l’entitat i protagonis-
ta durant l’any 2006  de la I Festa
dels Escacs.

El dissabte 21  de juliol a la tarda
es va fer  el pr imer  acte oficial a la
nova sala de joc del Club d’Escacs
Les Franqueses, situada a l’aula 4
de la planta -1  del Centre Cultural

El Club d’Escacs jugarà aquesta temporada
al Centre Cultural de Bellavista

Alguns dels membres del club franquesí a la nova delegació de l’entitat

El diumenge 17  de juny al matí va
tenir  lloc la XXI Cursa de Bellavista
i la I Marxa Popular , organitzats
com sempre impecablement per
l’AE Grup Fondistes Bellavista. La
jornada espor tiva va tornar  a ser
un èxit de par t icipació: 650  atletes
van fer  la cursa i 150  persones es
van apuntar  a fer  el recor regut
caminant (novetat d’enguany). El
pr imer  a creuar  la línia de meta va

Bon paper  del Club A 4  el km
en la XXI Cur sa de Bellavista

ser , com l’any passat, l’at leta fran-
quesí Elias Resina, amb un temps
de 32  minuts i 44  segons; el segon
va ser  el garr iguenc Dani Cuar tero
(33min 05s); i el tercer , el també
franquesí Toni Flores (33min 30s).
En categor ia femenina va guanyar
Est r ella Ribó (3 9 m in 4 0 s), la
segona va ser  Anna Riera (44min
2 1 s) i la ter cer a Laur a Cobos
(45min 32s).

El club de les Franqueses a A 4  el
km es va presentar  ben aviat a la
línia de sor t ida, on els seus atletes
tenien per  endavant 10  quilòme-
tres i un recorregut de contínues
pujades i baixades: un circuit tren-
cacames i molt  exigent. El club
franquesí va aconseguir  pujar  al
podi vàr ies vegades, ja que Toni
Flores va ser  el 3 r  de la classificació
general, Toni Torres el 2n millor
franquesí, i M iquel Clapés, el 5è
millor  franquesí.

Per  alt ra banda, cal destacar
també la bona actuació de la res-
ta d’atletes del club: Joan Farrés,
Pep Fuentes, Juanma Egea, Antoni
M enbr ive, Xavier  Ramírez, Abel
Santos, Car los López, Jordi Carr i-
llo, i per  últ im i com a protagonista
de la jornada és de destacar  la
gr an cur sa de l’at leta Car men
Llor ent e, que am b l’ajuda del
Car les, va rebaixar  en més de 2
minuts la seva marca en 10  km.

Un moment de la cursa en
què van par ticipar  fins a
650  atletes. FOTO: JORDI PEY

de Bellavista, on està previst que
el club jugui els seus par t its la
propera temporada.

El club anima tothom a par t ici-

par  de les seves activitats al nou
local els dilluns, dimar ts, dimecres,
divendr es i dissabtes de 1 7  a
20 .30  h a par t ir  de setembre.
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El Ple del passat 12  de juliol va
aprovar  la liquidació del Pressu-
post General de la Corporació de
l’exercici 2 0 0 6 , que comprèn la
liquidació del pressupost de l’Ajun-
tament , així com dels Patronats
Municipals de Cultura i Educació i
d’Espor ts, i de les em preses muni-
c ipals Les Fr anqueses Ent or n
Verd, S.A. i Les Franqueses Dina-
mització Econòmica, S.A.

Un cop apr ovats els comptes
pel Ple, es forma el Compte Gene-
ral, que està en exposició pública
per  un per íode de 15  dies, i 8  més
dintre dels quals es podrà presen-
tar  qualsevol reclamació. Finalitzat
aquest  per íode d’exposició públi-
ca, seran debatuts per  la Comissió
Especial de Comptes, integr ada
per  regidors de totes les forces
polít iques, per  tal que aquesta en
faci el cor responent informe.

Un cop finalitzat aquest tràmit,

La Policia Local ha substituït un
dels vehic les de què disposa,
concr etament el Nissan Ter rano
petit, per  un de nou, un Nissan X-
Trail, equipat amb mater ial d’últ i-
ma generació i tecnologia punta.

Les caracter íst iques més impor-
tants del nou vehicle són que dis-
posa dels vidres de les finestres
pos ter iors t intats per  pr eser var
la identitat de les persones detin-
gudes; el pont  de la sirena està
proveït de llums amb la tecnologia
Led, com les dues grans llanter -
nes tr icolors amb què va equipat
l’inter ior  del vehicle; els dos llums
situats a la par t  davant era del
vehicle per  avisar  de l’ar r ibada del
cotxe a les cruïlles; i el disposit iu

La Policia Local adquireix un nou vehicle
equipat amb mater ial d’últ ima generació

El cotxe té les finestres poster iors t intades per  preservar  la identitat dels detinguts

que permet saber  des del vehicle
si ha saltat alguna de les alarmes

instal·lades en els edificis munici-
pals.

»»»»» hisenda i règim int er ior

S’apr ova la liquidació del Pressupost
General de la Corporació de 2006

el Compte General de la Corpo-
ració es sotmetrà a aprovació al
Ple de la Corporació, juntament
amb l’informe emès per  la Comis-
sió Especial de Comptes.

Finalment, un cop aprovats pel

Ple, i per  finalitzar  el t r àmit , els
comptes s’hauran de r emetre a
la Sindicatura de Comptes per  tal
que els examini i ver ifiqui que s’ha
pr ocedit  de confor mitat  amb el
que estableix la Llei.

Ajunt ament
-Resultat  Pressupostar i Ajustat
-Romanent de Tr esor er ia

Pat ronat  Municipal de Cult ura i Educació
-Resultat  Pressupostar i Ajustat
-Romanent de Tr esor er ia

Pat ronat  Municipal d’Espor t s
-Resultat  Pressupostar i Ajustat
-Romanent de Tr esor er ia

Les Franqueses Ent orn Verd, S.A.
-Resultat  (abans d’impostos)

Les Franqueses Dinamit zació Econòmica, S.L.
-Resultat  (abans d’impostos)

1.133.258,94  EUR
1.972.293,18 EUR

-5 .662 ,40  EUR
-5.919,15 EUR

4.736 ,55  EUR
38 .342,13 EUR

671.564,25 EUR

18.040 ,47 EUR
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El 12  de juliol, els membres del
Ple de l’Ajunt ament van apr ovar
inicialment el reglament regulador
de la inst it ució del Defensor / a
dels Pobles de les Franqueses del
Vallès. Alguns dels punt s del
reglament són els següents:

Per  poder  ser  elegit  síndic o
síndica m unic ipal de gr euges,
s’han de complir  les condicions
següents: ésser  major  d’edat  i
gaudir  de la plenitud de drets civils
i polít ics; i tenir  la condició polít ica
de cat alà, d’acor d am b el que

Segons un informe realitzat per
l’Observator i de Govern Local de
la Fundació Car les Pi i Sunyer  d’Es-
tudis Autonòmics i Locals referent
a l’exercici 2006 , l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès és un
dels consistor is de tot Catalunya
que dóna un m és alt  gr au
d’infor mació a t r avés del SAC
(Servei d’Atenció a la Ciutadania).
Concr et am ent  un 8 3 ,3 % de
serveis d’informació ofer ts sobre
un catàleg bàsic recollit  per  la
Fundació. La mit jana de Catalunya
en aquest  punt  és del 6 4 ,9 %
mentre que a la província de Bar-
celona és del 61 ,7%.

Pel que fa al grau d’informació
ofer t pel lloc web de l’Ajuntament
de les Franqueses, també prenent
com  a r efer ència els ser veis
d’infor m ació ofer t s sobr e un
catàleg bàsic, tenim que l’adreça
www.lesfranqueses.cat ofereix el
85 ,7% de serveis inclosos en el
catàleg, mentre que la mit jana ca-
talana està en el 59 ,5%, com la de
la província. Pel que fa al grau
d’informació ofer t telefònicament
per  l’Ajuntament de les Franque-
ses des del SAC, tenim que el
percentatge és del 66 ,7% enfront
del 43 ,9% de Catalunya i el 40 ,6%
de Barcelona província.

En un alt r e dels punt s de
l’enquesta feta per  la Fundació
Car les Pi i Sunyer , concretament
en inver sions de capit al per

habitant , s’aprecia que les
Franqueses inver teix un to-
t al de 2 2 9 ,1  eur os per
habitant. Aquesta dada està
també per  sobre de la mit jana
catalana (162 ,8  euros/ habi-
tant) i de la mit jana provincial
(145 ,4  euros/ habitant). I en
inversions en noves infraes-
t ructures per  habitant , se-
gons l’estudi les Franqueses
va gastar  l’any passat 160 ,4
euros/ habitant, mentre que
la mit jana de Catalunya és de
63 ,3  euros/ habitant i la de
la província de 51 ,8  euros/
habitant .

Aquests són alguns dels 121
punts en què es basa l’informe de
l’Obser vat or i de Gover n Local
l’objectiu del qual és crear  un sis-
t ema de r ecollida sistemàt ica
d’infor mació que esdevingui un
mecanisme de supor t a la tasca
municipal. Aquest informe respon
a la inquietud de la Fundació per
trobar  un mecanisme de «retorn»
a l’esforç realitzat pels municipis.
Els diferents descr iptors inclosos
han estat confeccionats amb una
clar a vocació compar at iva que
ofereixi dades útils als responsa-
bles polít ics i tècnics.

El treball de camp de l’estudi es
va por tar  a terme des del setem-
bre fins al desembre de 2006  i es
va fer  en base als següents parà-
metres: estructura i funcionament

polít ic i administratiu; ens instru-
mentals, cooperació, col·laboració
i coordinació administrat iva; ser -
veis públics; i informació econò-
mica.

La Fundació Car les Pi i Sunyer
d’Estudis Autonòmics i Locals és
una entitat dedicada a l’anàlisi de
qüest ions r elac ionades am b
l’Estat de les Autonomies i amb els
gover ns locals. Nascuda sot a
l’impuls d’un conjunt  d’adminis-
t r acions locals, té una vocació
ober ta i plural, i integra en el seu
Pat r onat  per sones pr ovinent s
d’àmbits i institucions diverses. La
pr incipal finalitat de la Fundació és
ofer ir  una plataforma per  a l’estudi
i per  al debat sobre diferents as-
pectes i qüest ions dels governs
subestatals.

El SAC de les Franqueses, un dels més
ben valorats per  la Fundació Pi i Sunyer

Les Franqueses t indrà defensor / a del poble
est ableix l’ar t icle 6  de l’Est atut
d’Autonomia de Cat alunya.

Segons el reglament, el síndic o
síndica municipal de greuges és
escollit  pel ple de l’Ajunt ament per
una major ia de les tres cinquenes
par ts dels seus membr es, en pr i-
m er a vot ac ió; s i no s’assoleix
aquesta major ia, en la segona
votació és suficient la major ia ab-
soluta. Cor r espon a l’alcalde o
alcaldessa nom inar  el síndic o
síndica municipal de greuges.

El càr rec de síndic o síndica mu-

nicipal de greuges té una durada
de 5  anys; només pot cessar  per
r enúncia expr essa, per  mor t  o
incapacitat  sobr evinguda o per
condemna ferma per  delicte dolós.

La funció de síndic o síndica mu-
nicipal de greuges és defensar  els
dr ets fonamentals i les lliber tats
públiques dels veïns del municipi,
per  la qual cosa pot super visar  les
activitats de l’Administ ració muni-
cipal. El síndic o síndica municipal
de greuges exerceix la seva funció
amb independència i object ivitat.

Oficines
del SAC
a l’edifici
consistorial
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L’escr iptor  mallorquí Baltasar  Porcel
pr onuncia la conferència de la Diada

L’11  de setembre, les Franque-
ses va celebrar  la Diada Nacional
de Catalunya amb la conferència
La gran nació de la cultura, pro-
nunciada per  l’escr iptor  mallorquí
Baltasar  Porcel, proclamat aquest
any 39è Premi d’Honor  de les Lle-
tres Catalanes, a la sala d’actes
de l’edifici consistor ial.

Els actes commemoratius, des-
prés de l’habitual refr iger i al ves-
tíbul de l’ajuntament, van continuar
amb el seguici fins al monòlit  de
l’11  de setembre, situat al passeig
del Tagamanent, on es va realitzar
la tradicional ofrena floral, amb la
par ticipació de diverses entitats i
par t its polít ics del municipi, a més
del mateix Ajuntament de les Fran-
queses.

D’esquerr a a dret a, Josep Badia, Fr ancesc Colomé, Baltasar Porcel i Fr ancesc Torné

El president de la Fundació del Liceu
visita l’Escola Municipal de Música

El passat 18  de juliol, Rafael de
Gisper t, president de la Fundació
Conservator i del Liceu, i M ar ia
Ser rat , dir ectora general de la
mateixa ent itat , juntament amb
l’alcalde de les Franqueses, Fran-
cesc Torné, la regidora d’Educació
i Joventut, Núr ia Claver ia, i el regi-
dor  de Cultura, Francesc Colomé,
van dedicar  la jornada a visitar
l’Escola Municipal de Música Claudi
Ar imany i a par lar  del seu futur .

Ar a fa m és de 5  anys que
l’Ajuntament de les Franqueses
va signar  el conveni perquè el Liceu
por tés la dir ecció pedagògica
d’aquest  ser vei m unicipal i el
balanç ha estat prou posit iu com
per  decidir  ampliar  el centre amb
la creació de l’Aula de Música Mo-
derna i els Bucs d’Assaig i Enregis-
trament de Can Penyes.

A la vis it a es va dest acar
l’evolució del centre franquesí: el
nombr e d’alumnes actualment
per  sobre de 2 0 0 ; la diversitat
d’ensenyaments que s’hi ofereixen,

D’esquer ra a dret a, Rafael de Gisper t, Francesc Colomé, Núr ia Claver ia i Mar ia Serr at

des de música moderna a tradi-
cional; i, també, les moltes activi-
tats que cada curs s’hi realitzen,
com ara la par t icipació al Festival
Internacional de Neerpelt  (Bèlgi-
ca), el concer t  inaugur al i el

d’acom panyam ent  de la M it ja
M arató Granollers-Les Franque-
ses-La Gar r iga, o l’organització,
conjuntament amb les escoles de
pr imàr ia del municipi, de la Canta-
ta Municipal.
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De finals de setembre a pr imers
de desembre, el Patronat Munici-
pal de Cultura us proposa vuit
espectacles adreçats a tots els

II Cicle d’espectacles infantils i familiars

DIA, HORA I PREU

29 de set embre 18  h (4  i 3  €)

6  d’octubr e 18  h (grat uït )

20  d’octubre 18  h (4  i 3  €)

27  d’octubre 18  h (4  i 3  €)

3  de novembre 18  h (4  i 3  €)

10  de novembre 18  h (4  i 3  €)

24  de novembr e 18  h (4  i 3  €)

1  de desembre 18  h (4  i 3  €)

LLOC

Casal Cultural de Corr ó d’Avall

Plaça Centre Cultural Bellavista

Casal Cultural de Corr ó d’Avall

Teatre-Auditor i de Bellavist a

Casal Cultural de Corr ó d’Avall

Teatre-Auditor i de Bellavist a

Casal Cultural de Corr ó d’Avall

Teatre-Auditor i de Bellavist a

públics, petits i grans. Una progra-
mació de qualitat, per  a gaudir -ne
en família, dins el II Cicle d’espec-
tacles infantils i familiars.

Per  a més informació, podeu
consultar  els tr ípt ics que trobareu
als equipaments municipals, i al
web www.lesfranqueses.cat .

COMPANYIA I OBRA

En Patufet  Cent re de Tit elles de Lleida

Zum  La Tresca i la Verdesca

Nens, al pati!  Samfaina de colors

¡Ábr ete Sésamo!  Caleidoscopio Teat ro

Receptar i  Teia Moner

Aquí no hi ha ningú  Desast rosus Cirkus

Par adet a par ticular  La Bleda

Popoff, un composit or  despistat  Orquest ra
Ter rassa 48

Tornen els cursos a les Aules Internet
El passat 12  de setembre va

tenir  lloc a la sala d’actes de la
Bibliot eca M unicipal l’act e de
presentació de la 7 a edició del
programa Aules Internet. En pr i-
mer  lloc, l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Torné, el regidor  de
Cultur a, Fr ancesc Colomé, i la
r egidor a de Benestar  Social i
Sanitat, Rosa Colomé, van fer  el
lliurament de 125  diplomes cor-
responents als cursos de l’edició
anter ior .

Seguidament la directora de la
Biblioteca, Eva Comellas, va passar
a presentar  l’ofer ta del nou curs.
Les Aules Internet, organitzades
per  la Biblioteca Municipal, són un
programa de formació i apropa-
ment a les Tecnologies de la Infor -
mació i la Comunicació (TIC) que
l’Ajuntament de les Franqueses
posa a disposició dels ciutadans, i
especialment d’aquelles persones
que queden al marge dels circuits
formatius o laborals habituals.

En la pròxima edició introduïm
una nova modalitat  dest inada a
t ot s els c iut adans que volen
apr endr e a ut ilit zar  les noves
tecnologies en els actes del dia a

dia, com per  exemple els tràmits
amb l’administ r ació (pagament
d’impostos, subvencions, etc.), la
pr epar ació d’un viat ge (cer ca
d’allot jam ent , bit llet s, plànols,
descàrrega de fotografies, etc.), o
bé l’elaboració d’una postal de
Nadal a través d’un processador
de text. Aquests tallers, nom que
rep la nova activitat, són totalment

gratuïts, es por taran a terme a la
Biblioteca M unicipal, i hi poden
par ticipar  totes les persones que
tinguin un mínim coneixement d’in-
formàtica. Les places són limita-
des, per  tant, cal inscr ipció prèvia.

Els horar is i cursos de l’ofer ta
formativa d’enguany de les Aules
Internet els podeu consultar  al web
www.lesfranqueses.cat .

El regidor  de
Cultura dóna
el diploma a
una de les
alumnes
dels cursos
de la
passada
temporada
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Comencen les classes a les Franqueses
Durant el passat mes de setem-

bre van començar  la seva activitat
tots els centres d’educació de les
Franqueses. Actualment el munici-
pi compta amb dues escoles bres-
sol municipals, quatre centres d’e-
ducació infantil i pr imàr ia i un IES
on s’impar teix educació secundà-
r ia obligatòr ia, batxillerat i dos ci-
cles formatius. A més, les Franque-
ses compta amb l’Escola Munici-
pal de Música Claudi Ar imany, l’Es-
cola d’Adults, el Centre Tècnic del
Vallès (en conveni amb l’Ajunta-
ment ) i el Cent r e d’Innovació i
Formació Ocupacional.

Durant aquest curs assist iran a
les dues escoles bressol, Massa-
gran i Les Tres Bessones, 125
alumnes. Als centres d’educació
infantil i pr imàr ia assist iran més
de 1 .325  alumnes, d’entre 3  i 12

anys d’edat. I l’institut comptarà
amb més de 650  alumnes.

Per  altra banda, a l’Escola Muni-
cipal de Música s’han matr iculat
més de 2 0 0  alumnes. Enguany
compta amb una gran innovació
com és l’Aula de Música Moderna
Can Penyes, que es va inaugurar
durant el passat mes d’abr il. En
aquest  espai s’im par t ir an les
classes de música moderna i, a
més, compta amb dos bucs d’as-
saig que els grups de música po-
den llogar  per  assajar  i enregis-
t rar .

Les escoles bressol
El passat  3  de setembr e van

com ençar  la seva act ivit at  les
escoles br essol municipals Les
Tres Bessones i Massagran, amb
125  alumnes.

Durant els pr imers dies comen-
ça el per íode d’adaptació. Aquest
procés no només implica l’infant,
sinó també les famílies i les edu-
cador es. Tots s’han d’adaptar  a un
nou entorn, a uns nous companys
i a uns nous hàbits.

Crear  un ambient favorable, uns
hàbits i unes rutines ajudarà els
infants a sentir -se segurs i gene-
rar  seguretat en ells mateixos i en
el nou entorn. És impor tant  no
imposar  temps per  a l’adaptació,
cada nen/ a necessit a el seu
temps; si els pares viuen aquest
per íode posit ivament ajudaran els
seus fills perquè l’adaptació sigui
més ràpida. Tot plegat facilita molt
el seu desenvolupament, creixe-
ment  i aprenentatges, així  com  la
seva futura integració a l’escola
d’infantil i pr imàr ia.

VI Mostra de Bonsais Nishikiten

La VI Mostra de Bonsais Nishiki-
ten, organitzada per  l’Associació
Cultural Ar t del Bonsai, t indrà lloc
els dies 5 , 6  i 7  d’octubre. Aquesta
mostra, que des de l’any 2004  se
celebra a les Franqueses amb el
supor t del Patronat Municipal de

Signada la pr òrroga del conveni per  al
tr anspor t escolar  de l’IES Lauro

El Consell Comarcal del Vallès
Or iental, l’AMPA de l’IES Lauro i
l’Ajuntament han signat la pròr ro-
ga del conveni de col·laboració que
fa possible el t ranspor t  escolar
per  als alumnes de l’IES Lauro

durant el curs 2007-2008 .
Aquest conveni de col·laboració

entre totes les par ts implicades
permet als alumnes que utilitzen
el servei reduir  de forma impor-
tant el cost del t iquet de l’autobús.

Cultura i Educació, presenta una
exposició d’arbres, un taller  infan-
t il i un per  a adults, un concurs de
nous talents catalans, un mercat
de bonsais i una demostració de
modelatge a càrrec d’un mestre
internacional.

Èxit dels Casalets
d’ar t a Can Font

Els Casalets d’ar t organitzats pel
Centre d’Ar t i Noves Tecnologies
Can Font han t ingut una acollida
excel·lent. Des de finals del mes de
juny i fins al 10  de setembre, 137
nens i nenes han par t icipat a les
diferents act ivitats que s’hi han
dut a terme, com per  exemple un
taller  de manualitats or ientat  a
treballar  els cinc continents.

II Mostra d’Ar ts
Escèniques

El Patronat Municipal de Cultu-
ra i Educació ja ha començat la
difusió de les bases de par t icipació
per  a la segona edició de la Mostra
d’Ar ts Escèniques «Fest ival dels
Amateurs», que se celebrarà al
Teatre Auditor i de Bellavista du-
rant vuit dissabtes a par t ir  del 12
de gener  i fins al 26  d’abr il, dia en
què t indrà lloc el lliurament dels
premis.

El t er m ini per  for malit zar  la
inscr ipció és el 19  d’octubre de
2007 . Les bases es poden consul-
tar  al web municipal.

Un moment
del taller

infantil que
es va fer

l’any passat
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Les persones residents al nucli
de Bellavista ja poden contractar
els ser veis d’int ernet , t elevisió i
telèfon que ofereix l’empresa Ono
a través de la fibra òptica que ha
acabat d’instal·lar  recentment per
dins de les conduccions que va so-
t er rar  l’Ajunt ament en les diver -
ses obr es de r em odelac ió de
carrers i voreres.

La Junta de Gover n Local va
apr ovar  en la sessió del 26  d’oc-
tubre de l’any passat el conveni de
col·labor ació entr e l’Ajuntament i
l’empresa Esto Es Ono (anter ior -
ment  Auna Telecomunicaciones)
per  a l’ampliació de la xarxa de fi-
bra òpt ica d’aquesta empresa al
m unic ipi. En els dar r er s anys,
l’Ajunt am ent  ha dut  a t er m e
diferents projectes d’urbanització
i r ehabilit ació de car r er s i vies
públiques del municipi, en què es

van fer  les previsions necessàr ies
per  al soter rament de serveis. En
concret, es van col·locar  conduc-
tes de polietilè en previsió del futur
pas de la fibra òptica, així com les
arquetes i escomeses cap a les
illes d’edificis.

La voluntat  de l’Ajunt ament de
les Franqueses és aconseguir  un
equilibr i t er r it or ial dins de la
societat de la informació i consi-
dera que la fibra òpt ica és la in-
fraestructura que resol de forma
m és idònia les necessit at s de
com unicació act uals i fut ur es.
Amb aquest conveni, l’Ajuntament
cedia a Esto Es Ono l’ús de les
canalit zacions subter r ànies de
poliet ilè exist ent s, per  t al que
aquesta empr esa pogués dur  a
ter me la prestació de serveis de
telecomunicacions.

A més, l’Ajuntament ha facilitat

L’Ajuntament de les Franqueses
i l’empresa Eurona W ifi Networks
han acordat fer  una sèr ie d’impor-
tants inversions amb la finalitat de
m illor ar  les instal·lacions de la
xarxa sense fils municipal d’accés
a Internet. Eurona és l’actual em-
pr esa concessionàr ia del servei.

Així, un dels t r eballs que s’ha
realitzat és l’adquisició i muntatge
de diversos disposit ius SAI (siste-
ma d’alimentació ininter rompuda)
a les sis estacions que actualment
té la xarxa per  evitar  que els talls
elèctr ics afect in el seu funciona-
ment normal, així com la instal·la-
ció de sistemes de telecontrol per
poder  detectar  pr oblemes a la
xarxa sense haver -se de despla-
çar  obligatòr iament a les estaci-
ons. El cost d’aquesta actuació és
de 25 .000  euros.

D’alt r a banda, t ambé s’est an
instal·lant  dues noves estacions

Noves i impor tants inversions milloren
la xarxa sense fils d’accés a Internet

que estaran situades a
les teulades dels edificis
municipals del Cent r e
Cultural Can Ganduxer
i al Centre Cultural de
Bellavista, que millora-
r an la cober tur a de la
xar xa en aquests dos
nuclis de població, i tam-
bé es millorarà l’estació
del cementir i de Cor ró
d’Avall, amb la instal·lació
d’una t or r e de 18
metres d’altura i de di-
ver sos apar ells em is-
sor s que ampliaran la
cober tur a de l’estació
fins als 3 6 0 º . El cost
d’aquesta actuació és de 80 .000
euros.

L’es t ac ió de M ar at a t am bé
millor ar à el seu senyal amb la
ins t al·lac ió d’una t or r e de 12
metres d’altura i la que està situa-

Ono ja comer cialitza els seus serveis
a Bellavista a través de la fibra òptica

t ot s els t r àm it s i per m isos
necessar is per  a les obr es que
permetin connectar  la xarxa cedi-
da amb els immobles dels poten-
cials clients d’Ono.

Amb aquesta actuació, l’Ajunta-
ment de les Franqueses vol millo-
r ar, sobr etot , l’ofer ta d’ADSL en
l’accés a Internet, ja que el muni-
cipi està molt  mancat  d’aquest
servei bàsic per  a la població, tot i
que ha denunciat  el pr oblem a
diverses vegades, tant a les ope-
radores d’aquest ser vei com a les
administracions competents.

Aquesta int ervenció se suma a
la r ecent  posada en funciona-
ment de la xarxa municipal sense
fils que ofereix Internet i telèfon a
totes les cases del municipi que
tinguin visió directa amb alguna de
les diverses ant enes que s’han
instal·lat .

da a la ur banit zació Els Gor cs
també, ja que s’hi const ruirà una
t or r e de 18  metr es. Aquest es
dues instal·lacions tenen un cost
de 6 .000  i 9 .000  euros, respecti-
vament .

Al Centre Cultural Can Ganduxer  s’ha instal·lat una nova antena
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902 250 370

TELÈFON D’AVARIES
DE SOREA

900 101 338

TELÈFON DEL
SERVEI DE RECOLLIDA
DE MOBLES I TRASTOS

L’empresa de tr anspor ts Saga-
lés va posar  al ser vei dels estu-
diants de la Universitat Autònoma
de Bar celona (UAB) el 17  de se-
tembre un nou autobús que fa el
t rajecte entre Granollers i Bella-
ter ra i a l’inrevés. Sagalés recupe-
ra així un antic trajecte que havia
fet  habitualment  dur ant  el cur s
universitar i, del qual també es po-
den beneficiar  els estudiants que
resideixen a les Franqueses.

Sagalés recupera el ser vei
de bus entr e Granoller s i
la Universitat Autònoma

Les sor t ides des de l’Est ació
d’Autobusos de Gr anoller s (avin-
guda del Parc, 2  - andana 12) són
a les 7.30  i a les 14 .00  h, mentre
que des de Bellater r a hi ha, de
moment, una única sor t ida, a les
14 .45  h. Les parades que fa el nou
bus quan arr iba a la UAB són les
següent s: facult at  de Llet r es,
plaça Cívica, Vila Univer sit àr ia,
facultat  de Per iodisme i facultat
de Medicina.

El nou bus de Sagalés, el trajec-
te del qual té una durada aproxi-
mada de 45  minuts, funciona des
del 17  de setembre de 2007  i fins
al 30  de maig de 2008  de dilluns
a divendres, a excepció dels se-
güents dies: 24  de setembre; 12
d’octubre; 1, 2  i 8  de novembr e; 6 ,
7, 24 , 2 5 , 2 6 , 27, 2 8  i 31  de
desembr e; 1, 2 , 3  i 4  de gener ; del
21  de gener  al 15  de febr er ; del
17  al 24  de març; i els dies 1, 2  i 12
de maig.

El cost  per  t r aject e és d’1,9 0
eur os si es compra la t ar jeta T-10
de 3  zones, o d’1,35  eur os amb la
tar jeta T-50 / 30  de 3  zones. Les
tar getes es poden adquir ir  a la
mat eixa Estació d’Aut obusos de
Granollers o als estancs.

L’alcalde de les Fr anqueses,
Francesc Tor né, es va reunir  a mit-
jan juliol a M adr id amb M anuela
Ferrar i i Juan Ignacio Lema, de la
Secretar ia d’Estat  d’Infr aest ruc-
tures i Planificació del M inister i de
Foment, els quals li van confirmar
que abans de finals d’any es licita-
ran les obres que han de perme-
tre la supressió del pas a nivell del
Camí de Can Ramon Coix i el del
car rer  de Sant Isidre.

Es t r acta de dues actuacions
llar gament reclamades per  l’Ajun-
tament. En el pr imer  projecte, el
M inister i de Foment preveu cons-
t ruir  una via de 3 9 0  metres de
llargada amb un pas elevat sobre
la línia de fer rocarr il de la línia Bar-
celona-Por tbou que t indr à una
calçada de 6  metres d’ample (2
car r ils de 3  m cadascun), i dues
voreres d’1,5  m d’ample per  a via-
nants. Amb la const r ucció d’a-
quest pont sobre la via del t ren,

Foment confirma que programarà les obres
per  supr imir  dos passos a nivell l’any vinent

s’eliminar à aquest per illós pas a
nivell situat al barr i de la Sagrera
de Corr ó d’Avall.

Pel que fa al segon pr ojecte,
Foment farà un pas sota la via de
fer rocar r il de la línia Barcelona-
Puigcerdà a l’altura de l’avinguda
de Sant a Eulàlia. Aquest  t únel
subst it uir à l’actual pas a nivell
situat  al car r er  de Sant  Isidr e i
per m et r à el t r ànsit  segur  de
vehicles i de vianants d’una banda

a l’altra de la via, on es concentren
gran quantit at de serveis com ara
el CIFO, el Cent r e de Recur sos
Agrar is, el Viver  d’Empreses o el
polígon Congost , ent r e d’alt r es.
Aquest pas soter rat, que anirà de
la car r eter a de Ribes al car r er
d’Anna M ar ia M ogas, t indr à 47
metres de longitud i un gàlib lliure
de 3  metres. El túnel t indrà una
amplada de 12  metres, 8  per  a la
calçada i 4  per  a les voreres.

El pas a nivell del c. Sant Isidr e desapareixer à quan es faci el túnel a l’av. de l’Església
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consells del poble «««««

Consell del Poble de Llerona
Setembre és un mes que ens

recorda el final i el començament
d’alguna cosa. El final de l’estiu, el
començament de curs... A mi, es-
pecialment, em situa en l’inici d’una
nova etapa polít ica, ja que a més
de seguir  essent  r egidor a de
l’Ajunt ament  de les Fr anqueses,
he rebut l’honor  de ser  nomenada
presidenta del Consell del Poble
de Llerona.

Encara que quan escr ic aquest
ar t iclte encara no he pogut co-
mençar  oficialment les tradicionals
sessions de tots els pr imers dilluns
de mes, ja he t ingut el plaer  d’iniciar
el contacte amb els veïns i veïnes
de Llerona mit jançant el actes que
s’han celebrat en la recentment
acabada Festa Major .

He de dir  que ha estat un plaer ,
ja que tot i no conèixer  gaires veïns
i veïnes del poble, m’hi he sentit

molt ben acollida i he pogut gaudir
de l’alegr ia que dóna la celebració
de la nostra Festa Major .

Confio que de mica en mica ens
anirem coneixent i, sobretot, junts
anirem construint el dia a dia de
Llerona, vosaltres proposant mi-
llores per  al poble i nosaltres com
vehicles i llaç d’unió entre el nostre
poble i l’Ajuntament.

Quan vaig ser  nomenada presi-
denta del Consell, el pr imer  que
vaig pensar  va ser : «Haur ies de
demanar  informació i antecedents
generals, tant al president ante-
r ior  com a veïns i veïnes, d’aquesta
manera aniràs més preparada i
no t indràs sorpreses». Però im-
mediatament vaig pensar  que una
persona que, com jo, no és nascu-
da al poble i no ha viscut des de
pet ita l’evolució tant de l’entorn
com de les persones, difícilment

podrà inter ior itzar  la seva histò-
r ia.

Aleshores vaig decidir  que volia
començar  com una pissar ra en
blanc, com aquells nens i nenes
que al setembre comencen el curs
i ho han d’anar  descobr int tot. No
vull començar  aquest viatge amb
una maleta de records que, a més
de no ser  meus, condicionin el meu
pensament. Vull treballar  amb el
mateix entusiasme i dedicació per
uns i altres i vull que tant uns com
altres vegin en mi la persona de
confiança a qui poder  exposar  allò
que els preocupa.

Us espero a la propera sessió
plenàr ia del nost r e Consell del
Poble.

Núr ia Claver ia i Soler
Presidenta del

Consell del Poble de Llerona

Consell del Poble de Corró d’Amunt
Benvolgudes i benvolguts, les

darreres eleccions municipals han
representat  el meu retorn a la
presidència del Consell del Poble.
Ja són vuit anys entre vosaltres i
la ver itat és que en t inc tantes
ganes com el pr imer  dia, ja que
per  a aquesta legislatura es pre-
paren projectes impor tants tant
per  a Corró d’Amunt com per  a la
resta del municipi.

En el Ple de l’Ajuntament del dia
27  de setembre s’havien d’aprovar
els nou nomenaments de mem-
bres del consell i és a par t ir  d’a-
quest moment que ens hem de
posar  tots a treballar . La finalitza-
ció del projecte de la zona espor-
t iva i la por tada d’aigua potable
ens esperen!

El que sí hem fet ja és la Festa
Major , la qual crec que ha estat
una de les festes més par t icipati-
ves que es recorden. Els números
són números però a vegades can-
ten...! La festa va començar  el
dijous amb el cinema a la fresca en
què més d’un centenar  de perso-
nes van gaudir  de la pel·lícula. Els
de la petanca van servir  més de

425  botifar res i van fer  cur t, el
teatre va omplir  la sala del Consell
de gom a gom, els del ciclisme van
haver  d’anar  a buscar  més pa per
donar  d’esmorzar  als que hi vam
ser-hi, els de l’associació de veïns
van vendre tots els t iquets del
sopar  de festa major  i si més n’ha-
guessin t ingut  m és n’haur ien
venut. I l’espectacle infantil, el ball
de nit i les havaneres van omplir  el
pati del Consell. Ens hem de felici-
tar  tots i seguir  en aquesta línia.

Finalment, vull recordar-vos que
una vegada const ituït  el Consell
ens reunirem en sessió plenàr ia
cada últ im dilluns de mes parell.
Tot i això, estic a la vostra disposició
per  a qualsevol qüestió relaciona-
da amb Corró d’Amunt els dijous,
de 5  a 6  de la tarda, al Centre
Cultural de Can Ganduxer .

Francesc Colomé i Tenas
President del Consell del Poble

de Cor ró d’Amunt

La Festa
Major  de
Corró
d’Amunt va
ser  una de
les més
par ticipatives
que es
recorden
FOTO: JORDI
PEY
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»»»»» horar is dels cent res de salut

> CAP LES FRANQUESES (Centre d’Atenció Pr imàr ia ober t  de 8  a 20  h)
ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA CONSULTAHORARI

Medicina general

Pediat r ia

Infermer ia

Infermer ia PED

PASSIR Llevadora

Assistent social
Extraccions
Odontologia
PADES Metges
PADES Infermer ia

PADES T. Social

Franco Piedrafit a, Elvira

Cast illo Muñoz, Leonor
Palero Cadirat , Olga

Alier  Soler, Rosa

Cat alà Subirat s, M. Rosa
Rebordosa Serras, Josep
Marcas Vila, Àlex

Ur iz Urzainqui, Nieves
González García, Rosa
Mat eos del Collado, Núr ia

Ducet  Vilardell, Pur ificación
Romo Cruz, Lourdes

Albarrán Molina, Consuelo
Sabat é Casellas, Rosa
De Miguel Aznar, Àngels
Méndez Blanco, Soledad

Or t i Gr ifé, Rosa

Palma Pérez, Laura

Rodr íguez Lorente, Mar ibel

Collado Vicho, Ana
Cast ro Navarro, Dolors
Lucas Ruiz, M. Rosar io
Ar ias Per ianez, Toñi
Biern Gómez, Carme

Sarrado Montané, Mercè
Pardo Casado, Agust ín
Infermer ia
Car ret ero González, M. José
Barcons Viaplana, Miquel/  Rusiñol Turu, M ireia
Galera Padilla, Conxi /  Jiménez Zafra, Eva
Salvador  Escur iola, Mar ta /  Tr ias Jover, Assumpt a
García Ossor io, Quint í /  Gómez Cont reras, Ant ònia

De dilluns a dijous
Divendres
De dilluns a divendres
Dilluns
De dimar ts a divendres
Dilluns
De dimar ts a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a dijous
Divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a dijous
Divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a dijous
Divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a dijous
Divendres
Dilluns
De dimar ts a divendres
De dimar ts a divendres
Dilluns
Divendres
De dilluns a dijous
Dilluns, dimar ts i divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
Dilluns
Dimar ts, dimecres i dijous
Dimecres
Dilluns, dimecres i divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres

15  a 18  h
9  a 12 h
15  a 18 h
9  a 12 h
15  a 18 h
15  a 18 h
9  a 12 h
15 a 17.30 h
8  a 10 h
9  a 12 h
15  a 18 h
11 a 13 h
15  a 18 h
15  a 18 h
9  a 12 h
11 a 13 h
9 a 11 h
15  a 17 h
10 a 12.30 h
10 a 12.30 h
15  a 18 h
10 a 12.30 h
15  a 18 h
10 a 12.30 h
15  a 19 h
10 a 12.30 h
15  a 18 h
10 a 12.30 h
15  a 18 h
15  a 18 h
8.30 a 11.30 h
10  a 13  h
15  a 18 h
17  a 19 h
9  a 12 h
15  a 17 h
9  a 13 h
8.30 a 9.15  h
11 a 13 .30  h

16
16
7
4
4
4
4
3
3

16
16
7
6
9
9

12
9
9
6
8
8

17
17
5
5
5
5

17
17
12
10
11
10
15
15
15
14

13
De dilluns a divendr es, de 9  a 15  h
Telèfons: 93 861 80 37

607 07 15 61
657 85  13 62

> CAP CORRÓ D’AVALL (Centre d’Atenció Pr imàr ia ober t  de 8  a 20  h)
Medicina general

Pediatr ia

Infermer ia

Infermer ia PED

PASSIR Llevadora
Assistent social
Extraccions

Hernández Huet , Enr ic

Ser ra Córdoba, Margar it a
Velayos Balcells, Ramon
Puig Hernández, Ar t ur
Bech Peiró, Susanna

Albaladejo Quesada, Nat i

Simon Garcia, Gemma

Sabor it  Mar ín, M. Isabel
Roura Escr igas, Imma

Sarrado Montané, Mercè
Pardo Casado, Agust ín
Infermer ia

Dilluns
De dimar ts a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
Dilluns, dimecres, dijous i divendres
Dimar ts
De dimar ts a divendres
Dilluns
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres
Dijous
De dilluns a divendres
Dilluns, dimecres, dijous i divendres
Dimar ts
Dimecres
Dijous
Dilluns, dimar ts, dijous i divendres

15  a 18  h
9 a 12  h
15  a 18  h
8  a 11  h
17  a 19 h
9 a 11 h
15  a 18 h
10 a 12.30 h
15  a 18 h
10 a 12.30 h
15  a 18 h
15 a 18.30 h
10 a 12.30 h
15  a 18 h

9  a 13 h

1
1
2
2
1
4
4
0
0
3
3
3
6
6
5
5
6

>

>

>

>

>

>
>
>
>
>

>

>

>

>

>

>
>
>
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sanit at  «««««

Com deixar  de fumar

> Fulls d’informació per  a pacients
Societat Catalana de Medicina Familiar  i Comunitàr ia

Deixar  de fumar és possible. Per  aconseguir -ho cal un esforç per -
sonal, una ferma decisió i una mica d’imaginació.

SI VOLEU DEM ANAR HORA AL
M ETGE DE CAPÇALERA CAL
QUE TRUQUEU AL TELÈFON 902 111 444

Tr ia una dat a per  deixar -ho: el que
anomenarem com a dia «D», millor  abans
d’un mes.

La major ia de persones t r oben més fàcil
deixar -ho tot alm ent  i de cop. És com
s’aconsegueixen més èxits.

Abans del dia «D»
_Mentre prepares aquesta data, fes un llistat
amb els teus motius personals per  deixar  de
fumar. Pensa què faràs quan tinguis ganes de
fumar.
_Explica a la família i als amics la teva decisió,
i demana’ls ajuda i supor t. Demana’ls que no
fumin a prop teu.
_El dia «D» pensa només en avui i engega
les alternatives que tens preparades per  als
moments difícils.

Alt ernat ives al cigar ret
_Si tens un desig molt for t de fumar, intenta
relaxar -te (respira profundament), beu aigua
o sucs de fruita, menja xiclets sense sucre...
Aquest desig només dura uns instants.
_Recorda les raons per  les quals vas decidir
deixar  de fumar.

_Les ganes de fumar  seran cada vegada
menors i menys freqüents.
_Renta’t immediatament les dents despr és
de menjar.
_Si estàs ir r itat , fes un passeig, una bona
dutxa, escolta música...
_Busca noves distraccions (teatre, cinema,
lectura...).
_Si tens insomni, evita el cafè (a la tarda) i
altres estimulants i fes més exercici.
_Evita les situacions que et fan venir  ganes
de fumar. Tingues sempre alguna cosa per
mantenir  les mans ocupades.
_No pensis «no fumaré en tota la vida». Pensa
«avui no fumaré».
_Deixar  de fum ar  i m ant enir  el pes és
possible: menja més fruita fresca i verdura,
evita els aliments que engreixen i fes més
exercici físic. No cal fer  règim estr icte.

Per  no recaure-hi
_Una sola cigarret a et pot fer  tornar  a fumar.
_Evita falses seguretats com «per una no pas-
sa res», i les recaigudes en festes, sopars...
_Una recaiguda és un revés momentani, no
un fracàs. Aprofita l’exper iència per a propers
intents.



LFDV

setembre
dos mil set
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»»»»» els grups municipals opinen

ERC-EV
Ja s’ha acabat l’estiu i cadascú

hem pr ocur at  car r egar  piles i
descarregar  neures, per  a un nou
curs que ja comença.

Però durant l’estiu hi ha hagut
novetats. Per  començar , al pr imer
ple (5 -7 -07 ) el pr imer  acord que
es va prendre va ser  la per iodicitat
dels plens (l’últ im dijous de cada
més imparell a les 20  h). Per  tant,
al mes de juliol tocava i el senyor
Torné no el va voler  convocar . Això
sí, en va convocar  un d’extraordi-
nar i el 12  de juliol.

Pensareu que sóc una mica “t i-
quismiquis”, però és que només
en els plens ordinar is, els de l’opo-
sició podem presentar  propostes
i fer  preguntes al govern; d’aques-
ta manera, el govern es passa
quatre mesos sense cap sessió
de control.

Per ò tot  no ha estat  dolent
aquest estiu: al ple del 12  de juliol

el govern va presentar  la proposta
d’un par c fotovoltaic. Des d’Els
Verds i des d’Esquer ra sempre
ens hi hem oposat perquè es volia
fer  una concessió a un pr ivat, en
lloc de fer  que el parc fotovoltaic
fos de gestió municipal directa. És
de sentit comú: si un pr ivat amb
aquesta concessió pot  t r eure’n
beneficis, molts més en traurà el
municipi, ja que no ha de pagar
quota a ningú. Sense par lar  de la
reducció de consum elèctr ic provi-
nent d’altres fonts d’energia més
contaminants.

Per  sorpresa, el senyor  Torné
va fer  retirar  el punt de l’ordre del
dia. Vull pensar  que aquesta deci-
sió va ser  per sonal fr uit  d’una
reflexió profunda i no vull creure
en les males llengües, que apun-
ten a la pressió dels seus socis de
govern que en el darrer  moment
es van adonar  de la pèrdua de di-

ners per  al municipi.
La darrera notícia que s’ha pro-

duït aquest estiu també és posit i-
va: ja s’han penjat les pancar tes
de NO AL QUART CINTURÓ.

Aquestes pancar tes es va acor-
dar  tornar-les a penjar  a instàncies
d’una proposta conjunta, presen-
tada per  ERC i Els Ver ds a la
darrera legislatura, i el senyor  Tor-
né mai no va complir  amb l’acord.

Sembla que ara amb el Par t it
Popular  al govern, és més fàcil dir
públicament NO AL QUART CIN-
TURÓ.

Només vull r ecor dar -vos que
estem al vostre servei i que farem
tot el que est igui a les nostres
mans. Telèfon 607  11  26  76  i
info@sumemper lesfranqueses.org.

Salut i ecologia.

Fer ran Gontán
Regidor  d’Esquer ra + Els Verds

A MÉS, PODRÀS REBRE L’AGENDA I LES NOTÍCIES CADA SETMANA

AL TEU CORREU ELECTRÒNIC I FER-HI TRÀMITS EN LÍNIA

TOT EL QUE VOLS SABER DEL TEU POBLE HO TROBARÀS A

A MÉS, PODRÀS REBRE L’AGENDA I LES NOTÍCIES CADA SETMANA

AL TEU CORREU ELECTRÒNIC I FER-HI TRÀMITS EN LÍNIA

www.lesfranqueses.cat

I TAMBÉ HI PODRÀS VEURE ELS
PROGRAMES DE TV LES FRANQUESES!
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Mercat Municipal 4 t tr imestre 2006 :

Mercat Municipal 1 r  tr imestre 2007 :

Impost Vehicles Tracció Mecànica:

Taxa Recollida d’Escombrar ies:

Impost Béns Immobles - Urbans:

Taxa Cementir i Municipal:

Taxa Escombrar ies Selectives:

Taxa Entrada Vehicles - Guals:

Mercat Municipal 2n tr imestre 2007 :

Mercat Municipal 3 r  tr imestre 2007 :

Impost Béns Immobles - Rústics:

Impost sobre Activitats Econòmiques:

Mercat Municipal 4 t tr imestre 2007 :

de l’1  de desembre de 2006  al 2  de febrer  de 2007

del 2  de març al 2  de maig de 2007

del 2  de març al 2  de maig de 2007

del 2  d’abr il al 5  de juny de 2007

del 2  d’abr il al 5  de juny de 2007

del 2  d’abr il al 5  de juny de 2007

del 2  d’abr il al 5  de juny de 2007

del 2  d’abr il al 5  de juny de 2007

de l’1  de juny a l’1  d’agost de 2007

del 3  de setembre al 5  de novembre de 2007

del 3  de setembre al 5  de novembre de 2007

del 3  de setembre al 5  de novembre de 2007

del 5  de desembre de 2007  al 4  de febrer  de 2008

»» Calendar i fiscal 2007

Horar i d'atenció
al contr ibuent

Ajunt ament
(de dilluns a divendres,
de 8 .30  a 14  h)

Bellavist a
(pr imer  dilluns de mes,
de 10  a 13 .30  h,
excepte els mesos de
març, abr il, maig i juny,
que és tots els dilluns
de 10  a 13 .30  h).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Per facilitar  la gestió recomanem domiciliar  els rebuts pel banc, cobrament que es far ia just a la meitat del per íode de
recaptació, de la qual cosa vostè serà degudament informat, amb la suficient antelació mitjançant una car ta informativa>

CAP D’ANY

REIS (festa recuperable)

DIVENDRES SANT

DILLUNS DE PASQUA FLORIDA

FESTA DEL TREBALL

L'ASCENSIÓ

FESTA MAJOR DE BELLAVISTA

FESTA MAJOR DE MARATA

FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AMUNT

L’ASSUMPCIÓ

FESTA MAJOR DE LLERONA

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AVALL

FESTA DE LA HISPANITAT

TOTS SANTS

DIA DE LA CONSTITUCIÓ

LA IMMACULADA

NADAL

SANT ESTEVE

1

6

6

9

1

18

7

28

4

15

8

11

17

12

1

6

8

25

26

DILLUNS

DISSABTE

DIVENDRES

DILLUNS

DIMARTS

DIVENDRES

DISSABTE

DISSABTE

DISSABTE

DIMECRES

DISSABTE

DIMARTS

DILLUNS

DIVENDRES

DIJOUS

DIJOUS

DISSABTE

DIMARTS

DIMECRES

GENER

GENER

ABRIL

ABRIL

MAIG

MAIG

JULIOL

JULIOL

AGOST

AGOST

SETEMBRE

SETEMBRE

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

»» Calendar i de festes per  a l’any 2007

Administració general
Alcaldia

Benestar Social, Joventut i Sanitat
Biblioteca Municipal

Centre Mpal. de Joves de Bellavista
Centre Mpal. de Joves de Corró d’Avall

Consell del Poble de Llerona
Cultura i Educació

Dinamització Econòmica
Escola d’Adults

Escola Bressol Mpal. Les 3  Bessones
Escola Bressol Municipal Massagran

Escola Mpal. de Música Claudi Ar imany
Espor ts

Governació
Hisenda

Jutjat de Pau
Obres, Serveis i Medi Ambient

Punt d’Informació Juvenil
Sala de Lectura Can Ganduxer

Secretar ia
Servei d’Atenció a la Ciutadania

Urbanisme
Viver d’Empreses

aj.franqueses@lesfranqueses.cat
francesc.torne@lesfranqueses.cat
mir iam.soria@lesfranqueses.cat
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat
centrejoves.corro@lesfranqueses.cat
consellpoble.llerona@lesfranqueses.cat
jose.algar@lesfranqueses.cat
montse.aliberch@lesfranqueses.cat
escola.adults@lesfranqueses.cat
escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat
escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat
escola.musica@lesfranqueses.cat
alber t.pinol@lesfranqueses.cat
policia@lesfranqueses.cat
joaquim.bach@lesfranqueses.cat
jutjat.pau@lesfranqueses.cat
manuel.fernandez@lesfranqueses.cat
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
salalectura.ganduxer@lesfranqueses.cat
francesc.esteve@lesfranqueses.cat
sac@lesfranqueses.cat
joan.valls@lesfranqueses.cat
viver.empreses@lesfranqueses.cat

»» Adreces elect r òniques de l’Ajuntament »» Horar i del SAC*
* Ser vei d’At enció a la Ciutadania

De dilluns a divendres
de 8 .30  a 14 .00  h

I dimar ts i dijous

de 16 .00  a 18.00  h

* El SAC està situat  a:
> l’edifici de l’ajuntament
   tel. 93  846 76 76
> C/  Aragó, 24 (Bellavista)
   tel. 93  846 45 42

»» Urgències mèdiques
(Cor r ó d’Avall, Llerona, Marata,
Corró d’Amunt , Bellavista i
Granollers Nord)

> De dilluns a divendres: a par tir  de
les 19  h, truqueu al 061 .

> Dissabtes: de 9  a 17  h, dirigiu-vos
al CAP Les Franqueses (C/  Girona,
290). A par tir  de les 17  h, truqueu
al 061 .

> Diumenges i festius: tr uqueu al
061 .

calaix de sast re «««««

»» TV Les Franqueses
Canal 55  de la UHF
> Els dimecres, 14 .30  h i 20 .30  h
> Els diumenges, 14 .30  h i 20 .30  h

»» Inject ables i cur es
> Dissabtes: de 9  a 9 .30  h, injecta-
bles, i de 9 .30  a 10  h, cur es, al CAP
Les Franqueses; a par t ir  de les 17
h, a l’Hospit al General de Gr anollers.

> Diumenges i festius: dir igiu-vos a
l’Hospit al General de Granollers.

(except e del 15  de juny al 15  de set embre)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

»» Sorea
Horar i d’atenció al públic
(dependències de l’ajuntament)

Dimar ts i divendr es d’11  a 13  h
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