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MOLT IMPORTANT!
nous dies per a la recollida
de trastos i voluminosos

pàg. dos

»»»»» calaix de sastre

> Urgències

> Ajuntament

> Centres de salut

> Farmàcies

> Centres per a la gent gran

> Instal.lacions esportives

> Centres culturals

> Serveis infantils i juvenils

> Centres educatius i formatius

> Parròquies

> Transports

> Companyies de serveis

> Altres

»» Telèfons d’interès

ALCALDIA (Francesc Torné)

ESPORTS (Josep M. Dia)

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA (Ferran Jiménez)

HISENDA (Núria Claveria)

GOVERNACIÓ (Joaquim Méndez)

BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I SANITAT (Rosa Colomé)

CULTURA I EDUCACIÓ (Francesc Colomé)

URBANISME (José Ramírez)

OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT (Josep Brú)

dimecres, de 16 a 18 h

dilluns, de 19 a 21 h (Complex Esportiu Municipal)

dijous, de 17 a 19 h (Centre de Recursos Agraris)

dijous, de 17 a 19 h

dilluns, de 18 a 20 h

dijous, de 18 a 19 h

dijous, de 17 a 18 h (Can Ganduxer)

dimarts, de 18 a 20 h

dimarts, de 18 a 19 h

»» Horari de visites de les àrees de l’Ajuntament

Bellavista dimarts    Resta del municipi dijous

Policia Local 93 846 75 75

Mossos d’Esquadra 088

Creu Roja 93 861 12 40

Bombers 085

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 93 846 65 06

Patronat Municipal d’Esports 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 Esportiu Mpal. (pisc. coberta) 93 840 48 80

Zona Esportiva 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 Esportiva 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

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 3 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

IES Lauro 93 840 28 52

Escola Mpal. de Música Claudi Arimany 93 846 56 36

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

Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 93 840 39 30

Centre Tècnic del Vallès 93 861 62 57

Centre de Recursos Agraris 93 844 30 40

Santa Eulàlia de Corró d’Avall 93 849 26 38

Santa Maria 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 93 846 30 75

Enher-Fecsa (electricitat) 93 701 73 00

Estabanell y Pahisa (electricitat) 93 860 91 00

Gas Natural 93 870 32 54

Sorea (aigua) - oficines 93 879 49 46

Sorea (aigua) - avaries 902 25 03 70

Viver d’empreses 93 840 43 15

Recollida de mobles i estris vells 900 10 13 38

Deixalleria 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

Tanatori 93 861 82 30

Notaria 93 846 86 11

Abans de deixar-los al
carrer cal trucar al tel.

900 101 338

MOLT IMPORTANT!
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10> Urbanisme: Corró d’Amunt ja

té la plataforma reductora

11> Urbanisme: La Diputació

construirà la rotonda de la

carretera de l’Ametlla a la tardor

14> Benestar Social: El pla de

drogodependències ofereix un

servei setmanal a la ciutadania

15> Dinamització Econòmica: Creix

el nombre d’usuaris del Servei

d’Autoempresa

4> Cultura i educació: Es presenta

el llibre sobre l’espolsada

5> Cultura i educació: S’amplia

l’horari de la sala d’estudi de la

Biblioteca

8> Obres i Serveis: Es pavimenta

el camí de la «ruta del colesterol»

9> Urbanisme: Es farà un pas per

a vianants i vehicles sota la via del

tren a l’avinguda de Santa Eulàlia

17> Governació: La Policia Local

remodela les seves instal·lacions

19> Esports: 500 persones a la

Caminada Popular

20> Hisenda: S’incorporen nous

tràmits en línia al web municipal

L’habitatge, una
necessitat actual

Accedir a un habitatge ha esde-
vingut, en els últims anys, un motiu
de preocupació i un veritable mal-
decap per a molta gent.

L’Ajuntament no disposa de re-
cursos suficients ni de competèn-
cies per afrontar una problemàtica
tan complexa com aquesta, però
hem de posar-hi remei amb les
possibilitats que ens ofereix el marc
jurídic i la col·laboració amb d’altres

administracions públiques.

Properament, presentarem la
promoció d’habitatges amb protec-
ció oficial que l’Ajuntament ha cons-
truït al carrer de la Torre Pinós, amb
26 habitatges de venda, que han
estat gestionats per l’empresa pú-
blica Entorn Verd.

Aquesta és una promoció molt
interessant perquè és la primera
que construeix directament l’Ajun-
tament, i que ha de millorar les ne-
cessitats d’habitatge dels ciutadans
i ciutadanes del nostre municipi.

Enguany, es començaran les
obres de la nova promoció d’ha-
bitatges amb protecció oficial de
lloguer, que es construiran en un
solar d’equipaments municipal del

carrer de Martí i Pol. Estic segur que
aquesta promoció millorarà molt les
possibilitats d’accés a l’habitatge que
tenen molts joves.

D’altra banda, s’han iniciat els
treballs per portar a terme una altra
promoció d’habitatges amb pro-
tecció oficial de lloguer en el solar
situat davant de la plaça de Cata-
lunya, que faran un gran servei a les
persones que tenen dificultat per
accedir a un habitatge, que cada
vegada són més.

No tenim competències però
tenim una gran voluntat per millorar
el benestar de la gent de les Fran-
queses i, per això, no parem de tre-
ballar per aconseguir-ho.

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

opinió «««««

sumari «««««
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»»»»» cultura i educació

pàg. quatre

El dissabte 22 d’abril, al Teatre-
Auditori de Bellavista, coincidint amb
el lliurament de premis del Concurs
Literari de Sant Jordi, que enguany
ha arribat a la setzena edició amb un
augment de participació espectacu-
lar (un 37% respecte l’any passat)
amb un total de 400 treballs entre-
gats, va tenir lloc la presentació del
cinquè volum de la Col·lecció Les
Franqueses, la qual edita el Patronat
Municipal de Cultura. El llibre porta
per títol El ball de l’Espolsada i en
són autors els germans Albert i To-
màs Manyosa, experts en danses
tradicionals, els quals han realitzat
un acurat treball de recerca i estudi
sobre aquest ball tan nostrat.

El llibre dedica una primera part
als aspectes conceptuals i coreo-
gràfics de la dansa,  per endinsar-se
tot seguit en la contextualització a
Marata i a Corró d’Avall, on les apor-
tacions documentals i els records
dels veïns han estat fonamentals en
l’elaboració del llibre.

Aquest volum el podeu consultar
a la Biblioteca i a la Sala de Lectura,
que alhora en són un punt de venda.

XVI Concurs literari de Sant Jordi i
presentació del llibre de l’espolsada

300 persones assisteixen als cursos de les
Aules Internet que organitza la Biblioteca

Sota el lema Fes Internet. Inter-
net és fàcil, és útil, la Xarxa de Te-
lecentres de Catalunya va dedicar la
quinzena del 2 al 17 de maig a divul-
gar els usos i funcionament bàsic
d’Internet entre la ciutadania que
encara no n’és usuària habitual.

La Biblioteca de les Franqueses,
capdavantera en temes relacionats
amb la difusió de les tecnologies i les
habilitats d’informació, treballa de
forma permanent en aquesta línia i
ho fa en el programa Aules Internet,
integrat dins la Xarxa de Telecentres.

Aquest mes de juny ha finalitzat la
5a edició del programa, que com en

Fotografia de grup dels guardonats al XVI Concurs Literari de Sant Jordi

Aquesta és una més de les accions
que el Patronat Municipal de Cultura
fa per promocionar les nostres tra-
dicions. De fet ja portem dos anys
oferint a les escoles del municipi la
possibilitat de fer un taller per
ensenyar a ballar l’espolsada. En
aquest taller, que es fa comptant
amb la col·laboració de l’escola En
Dansa, hi han participat fins al
moment més de 150 alumnes de
les escoles del municipi.

les precedents l’èxit hi ha estat con-
siderable, com ho proven les més de
300 persones que han realitzat al-
gun dels cursos programats (23),
càpsules (7), o monogràfics (6).

 Tots aquells que voleu estar al dia

o els que encara no us heu atrevit a
utilitzar les prestacions que ofereixen
les TIC, teniu una nova oportunitat
en la propera edició, la presentació
de la qual tindrà lloc durant la prime-
ra quinzena de setembre.

Aspecte de l’Aula
Internet del Centre

Cultural de Bellavista

La Junta de Govern Local ha apro-
vat donar un nom a dos nous cen-
tres escolars del municipi. La futura
nova escola bressol del carrer de
Martí i Pol portarà el nom de Cavall
Fort i el nou centre d’educació infan-
til i primària de Bellavista es deno-
minarà CEIP Torre Pinós.

Noms per als nous
centres escolars
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pàg. cinc

> Marata > > > > > > > > > > del 28 al 30 de juliol

vine
a la
festa
major

> Corró d’Amunt > > > > > > > del 4 al 6 d’agost

> Llerona > > > > > > > > del 6 al 10 de setembre

> Corró d’Avall > > > > del 15 al 18 de setembre

> Bellavista > > > > > > > > > > del 7 al 9 de juliol

> 5 festes majors a les Franqueses <

>>>>>>>>>>>>>>>> Consulteu la programació d’actes de cada festa major a www.lesfranqueses.cat

Les escoles bressol municipals Les
Tres Bessones i Massagran van
celebrar els passats 27 i 28 d’abril,
respectivament, la festa de Sant Jordi
amb el tradicional aplec de sardanes.
Des dels més petits als més grans de
cada escola tots els alumnes van
participar amb molta il·lusió en
aquest acte, que va congregar un
gran nombre de pares i mares.

Els infants matriculats a l’escola de
Corró d’Avall van fer la seva actuació
a la plaça de l’Ajuntament, i els de
l’escola de Bellavista, van ballar sar-
danes al pati de l’actual Escola d’A-
dults. Per acabar la festa, una gran
xocolatada per a tothom.

Els dies 4 i 5 de maig, els infants van
anar de colònies al Mas Banyeres
(Centelles). En arribar,  un grup de
monitors els van presentar els per-

Sardanes i colònies a les escoles bressol

Les Franqueses participarà al Fes-
tival de Trobadors i Joglars d’en-
guany amb l’organització el 14 i  el 23
de juliol de la IV Trobada de Roman-
cers. El dia 14, a la plaça Major de
Bellavista, hi haurà les actuacions
del cantador català Ramon Manent
i del grup aragonès Biella Nuei, que
vindran precedides de l’actuació de
la companyia Pa Sucat. El dia 23, a la
plaça de l’Ajuntament, Eliseo Parra
presentarà una de les propostes
més innovadores del folk actual.

El 14 i 23 de juliol,
IV Trobada de
Romancers

S’amplia l’horari de la sala
d’estudi de la Biblioteca

La Biblioteca Municipal de les Fran-
queses ha ampliat durant el període
d’exàmens l’horari d’obertura del
servei de sala d’estudi. Del 15 de
maig al 30 de juny, la sala resta
oberta fins a les 22 h de dilluns a
diumenge.

Aquesta iniciativa s’espera que
sigui molt ben acollida pels estudiants
universitaris, que en són els principals
destinataris donat que precisament
el servei s’ha modelat tenint en
compte els seus suggeriments.

La sala d’estudi compta inicial-

ment amb 10 punts amb taula i 20
amb cadira de braç així com connexió
sense fils a Internet (Wi-Fi). Durant
les franges de coincidència amb
l’horari d’obertura de la biblioteca
els usuaris disposen de tots els ser-
veis que aquesta ofereix, des de
consulta documental a préstec.

Horari fins al 30 de juny:
_Matins: dimarts, dimecres, dissab-
te i diumenge de 9 a 14 h.
_Tardes: de dilluns a diumenge de
16 a 22 h.

Anar de colònies és una experiència molt enriquidora per als infants

sonatges que repre-
sentaven el fil conduc-
tor de les activitats pro-
gramades: en Tron-
quet, la Fada riallera i el
Sr. Pagès. També van
visitar la granja, on van
conèixer la Clement,
una vaca molt diverti-
da, i l’Anita, una euga
molt eixerida. A més,
els infants van poder
gaudir d’altres animals.
I per si tot això fos poc
els nens i nenes es van
convertir en cuiners i
cuineres professionals
i van fer unes galetes
boníssimes tot seguint la recepta de
l’àvia.

L’experiència ha estat molt positi-

va per als infants, ja que per a molts
d’ells era la primera vegada que
menjaven i dormien fora de casa.
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IV Trobada de Romancers

> A la plaça Major de Bellavista
20 h
Companyia Pa Sucat
Les meravelles de l’Orient

22 h
Romanços d’amors prohibits
Ramon Manent i Xavier Múrcia

23.30 h
Sol d’Ibierno
Biella Nuei

> A la plaça de l’Ajuntament
20 h
Eliseo Parra
De ayer mañana

vine a
sentir

romanços

Divendres, 14 de juliol de 2006

>   Org. Patronat Municipal de Cultura

>

Entrada gratuïta

>

Diumenge, 23 de juliol de 2006>

Cinema a la fresca
La programació de Cinema a la

Fresca 2006 s’iniciarà el 6 de juliol,
a la plaça Major de Bellavista, amb la
projecció de Volver, l’últim èxit d’Al-
modóvar. També es podran veure,
entre d’altres pel·lícules, Crash  (15
de juliol a la plaça de l’Ajuntament),
En tierra de hombres  (22 de juliol a
la plaça Major de Bellavista) i Un món
a la seva mida  (23 de juliol a la plaça
de Marata). Les projeccions comen-
çaran a les 10 de la nit.

Enguany, el gran espectacle de
circ de la festa major de Corró d’Avall
anirà a càrrec de Los Gingers, compa-
nyia que ens presentarà números
trepidants de malabars, barra fixa,
equilibris, bàscula i acrobàcia. El 18
de setembre, a les 17.30 h.

Los Gingers: circ a
la festa major de
Corró d’Avall

Cada any per la Diada de l’11 de
setembre, l’Ajuntament convida una
persona il·lustre perquè faci una
conferència a la sala d’actes de l’e-
difici consistorial. Enguany, ha triat el
conegut escriptor mallorquí Balta-
sar Porcel, que pronunciarà la con-
ferència que porta per títol La gran
nació de la cultura. L’acte està
previst per a les 10.30 h.

L’escriptor Baltasar
Porcel serà el
convidat de la Diada

Ara fa unes setmanes que es van
iniciar les obres de rehabilitació de
la masia de Can Font que l’han de
convertir en un nou equipament
cultural. Aquest centre, situat al mig
de Corró d’Avall, permetrà la realit-
zació d’activitats de promoció de les
arts i les noves tecnologies. La ma-
queta del projecte arquitectònic, a
part d’estar exposada permanent-
ment al Centre Cultural Can Gandu-
xer, també es va presentar a l’es-
tand del PMC en la Fira Sant Ponç.

S’han iniciat les
obres de Can Font

Fira de Sant Ponç’06

El s dies 12, 13 i 14 de maig
va tenir lloc a Can Ganduxer la
XVII Fira de Sant Ponç, que ca-
da any organitza l’Associació
Cívica i Cultural de Corró d’Avall
amb la col·laboració del Patro-
nat Municipal de Cultura i l’Àrea
de Benestar Social i Joventut
de l’Ajuntament.

Enguany, els actes progra-

mats van ser molt
semblants als de l’any
passat i en destaca,
com sempre, la fira
d’estands del diumen-
ge al matí, que aplega
el major nombre de
públic. Amb tot, un dels
actes que cada any
funciona millor és la
mostra de gralla a càr-
rec dels alumnes dels
tallers que organitza el
PMC durant l’any i que
va tenir lloc a l’Es-cola
Municipal de Música
Claudi Arimany. L’acte
que també aple- ga

molta gent és la inauguració de la
Mostra dels tallers de pintura i dibuix
i moble antic a la sala d’exposicions
de Can Ganduxer.

La 5a Trobada d’intercanvi de pla-
ques i el IV Campionat d’scalextric
continuen tenint els seus incondicio-
nals, així com la botifarrada de dis-
sabte i el dinar de diumenge que
organitzen l’ACC.

La inauguració
de la Mostra de
pintura i moble
antic va tenir
molt de públic
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902 250 370

NOU TELÈFON D’AVARIES
DE SOREA

900 101 338

NOU TELÈFON DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS

Han finalitzat les obres de reno-
vació de les voreres dels carrers de
Sant Antoni, de la Mare de Déu de la
Mercè i d’una part del carrer de la
Mare de Déu de Montserrat, a Corró
d’Avall. Les obres les ha dut a terme
Serxar, SA per la quantitat de 58.000
euros i el Grup Riera Blanch, SA per
108.841,81 euros.

Les obres han consistit en la re-
novació del paviment de les voreres
i les vorades, ja que presentaven un
gran deteriorament. També s’hi han
construït guals per a vianants a totes
les cantonades per fer més acces-
sible a tothom el pas d’un carrer a
l’altre. A més, s’ha construït un nou
tram de vorera entre el carrer de la
Mare de Déu de Montserrat i el límit
sud del carrer de Sant Antoni.

Amb l’acabament de les feines
d’enjardinament de les dues roton-
des situades a la sortida de la Ronda
Nord a Bellavista, l’Ajuntament ha
dotat d’un millor aspecte un dels
principals accessos al municipi, ja
que les placetes es trobaven en un
deplorable estat de conservació.
Aquesta actuació se suma a la que
es va fer en aquesta zona a mitjans
de març, i que va consistir en la
instal·lació de 14 columnes de llum
per tal de millorar-hi la seguretat del
trànsit de vianants i conductors.

L’enjardinament de les rotondes
l’ha realitzat el Viver de Bell-lloc per
un preu de 22.487 euros i ha consistit
en la plantació d’arbustos mediter-
ranis, que necessiten poc manteni-
ment i poca aigua. Així doncs, s’han
plantat exemplars de ginesta, pitos-
porum, bambú i magraners, en com-
binació amb marmolites i escorça

S’enjardinen les rotondes situades a la
sortida de la Ronda Nord a Bellavista

Les rotondes enjardinades han millorat l’aspecte d’aquest accés al municipi

de pi. L’actuació s’ha completat amb
la instal·lació d’una malla antiherbes
i reg gota a gota per garantir un

consum racional de l’aigua i la
supervivència de les espècies
plantades.

Acaben les obres per adequar voreres
de diversos carrers de Corró d’Avall

Totes les voreres disposen de guals per a vianants a les cantonades
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L’aigua és un tresor

Tanquem l’aixeta
mentre ens estiguem
ensabonant o quan

ens estiguem
raspallant les

dents

Reguem el jardí
a la nit, que és

quan hi ha menys
evaporació

Omplim la
rentadora del tot
abans de posar-la

en marxa

Evitem que les
aixetes degotin

No la malgastis!
Fes-ne un ús racional

El nucli rural de
Llerona ja té xarxa
d’aigua potable

A finals del mes de març es van
acabar d’executar les fases 1 i 2 del
projecte de construcció de la xarxa
de distribució d’aigua potable al nucli
rural de Llerona. Es tracta d’un pro-
jecte molt important, ja que permet
disposar d’aigua potable de xarxa a
gran part de les cases situades al Pla
de Llerona, que fins ara s’abastien
de pous que no garanteixen la pota-
bilitat de l’aigua que subministren.

Aquesta actuació, les obres de la
qual ha realitzat l’empresa Serveis,
Instal·lacions i Muntatges, SA per un
import de 79.875 euros -30.000
dels quals subvencionats pel Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC)-, no s’hauria pogut fer si
abans l’Ajuntament i Aigües Ter-Llo-
bregat no haguessin fet construir el
dipòsit d’aigua potable de Santa Dig-
na, que subministra aigua per gra-
vetat a tot Llerona i a part de Corró
d’Avall. Les obres del dipòsit també
van incloure la instal·lació d’una ca-
nonada per impulsar l’aigua des del
dipòsit de bombament situat al peu
de la ctra. de l’Ametlla fins al mateix
dipòsit de Santa Digna. Aquestes
obres, que van acabar a la tardor de
2004, van costar 1.065.075 euros.

Es pavimenta i arranja el camí
de la «ruta del colesterol»

S’han acabat les obres de cons-
trucció d’un passeig per a vianants i
bicicletes al marge dret del riu Con-
gost. En concret, les obres corres-
ponen a la 1a fase del projecte que
permetrà disposar d’un espai de
lleure continu al costat del riu tot al
llarg del terme de les Franqueses,
des de Canovelles fins a la Garriga.

Així doncs, s’ha adequat un espai
d’uns 2 km de llargada situat entre
el gual de Cal Forcaire i el pont de la

carretera de l’Ametlla.
Aquesta zona, que
transcorre entre el riu
Congost i l’avinguda
d’Europa, és molt
freqüentada per per-
sones de totes les
edats que hi van a ca-
minar, córrer o en bici-
cleta en el que s’ha
anomenat popular-
ment com a «ruta del
colesterol». Tot i l’aflu-
ència de gent, l’espai
no estava en condici-
ons per fer-hi esport.

L’actuació ha consis-
tit a pavimentar un car-
rer per a vianants i bi-
cicletes de 3 metres

d’amplada. En la seva part més ex-
tensa també s’hi ha situat una àrea
de descans amb taules i bancs de
pedra, així com varis elements de
fusta per poder efectuar-hi exercicis
físics complementaris en diversos
punts del passeig. A més, també
s’han posat més bancs de fusta que
s’han afegit als ja existents i s’hi han
instal·lat papereres. Les obres les
ha fet l’empresa Panasfalto i han
tingut un cost de 299.285 euros.

El passeig
s’ha
convertit
en un
espai idoni
per fer-hi
esport
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La Junta de Govern Local ha do-
nat el seu vistiplau a l’avantprojecte
presentat pel Ministeri de Foment a
petició del consistori per construir
un pas sota la via de ferrocarril de la
línia Barcelona-Puigcerdà a l’alçada
de l’avinguda de Santa Eulàlia. Aquest
túnel substituirà l’actual pas a nivell
situat al carrer de Sant
Isidre i permetrà el trànsit
segur de vehicles i de via-
nants d’una banda a l’altra
de la via, on es concen-
tren gran quantitat de
serveis com ara el CIFO,
el Centre de Recursos
Agraris, el Viver d’Empre-
ses o el polígon del Con-
gost, entre d’altres.

Aquest nou pas subter-
rani, que se situarà a l’al-
çada de l’avinguda de

El 12 de juny, amb l’edició d’aquest
butlletí ja tancada, l’Ajuntament havia
de fer l’acte de presentació de la
promoció d’habitatges de protecció
oficial del carrer de la Torre Pinós de
Bellavista. En aquest acte s’havia de
facilitar a les persones assistents la
documentació necessària per po-
der accedir als habitatges de la pro-
moció. A partir de l’endemà de la
presentació, però, estava previst que
aquesta documentació es donés
també a les oficines del Servei d’A-
tenció a la Ciutadania de Bellavista i
de Corró d’Avall i a través del web
municipal www.lesfranqueses.cat.
El període per presentar les sol·li-
cituds s’obre el 15 de juny i es tan-
carà el 14 de juliol.

Aquesta és la tercera actuació
d’aquestes característiques que pro-
mou l’actual govern de l’Ajuntament,
que se suma a les realitzades a Can

Ja es poden presentar les sol·licituds per als
26 de pisos de protecció oficial de Bellavista

Calet i a la carretera de Cànoves,
ambdues a Corró d’Avall. Amb tot,
aquesta és la primera de les tres
que construeix directament el con-
sistori, que ho ha fet a través de la
societat municipal Les Franqueses
Entorn Verd. Les obres les ha dut a
terme l’empresa Caña y Caña Cons-
trucciones, SLU amb un pressupost
d’adjudicació de 1.688.838 euros.

Aquesta promoció, situada a
l’anomenat sector Z de Bellavista,
consta de 26 habitatges amb un
preu que oscil·la entre els 87.000 i
els 150.000 euros IVA inclòs, que es
destinaran majoritàriament a joves
de les Franqueses de menys de 35
anys. Així, doncs, la distribució serà la
següent:

-Llista A (per a joves de fins a 35
anys d’edat): 16 habitatges (14 de
dues habitacions i 2 d’una habitació).

-Llista B (per a persones majors

de 18 anys sense
límit d’edat): 9 ha-
bitatges (8 de
dues habitacions i
1 de tres habita-
cions).

-Llista C (per a
persones amb
discapacitat): 1
habitatge de dues
habitacions.

La propera pro-
moció que es rea-
litzarà a les Fran-
queses serà la del
carrer de Martí i
Pol, a Corró d’A-
vall, on la Gene-
ralitat construirà
en un solar cedit
per l’Ajuntament un edifici amb 48
habitatges de protecció oficial de
lloguer i una escola bressol.

Interior d’un dels pisos

Foment farà un pas subterrani per a vehicles i
vianants davant de l’avinguda de Santa Eulàlia

Santa Eulàlia per la complexitat que
comportaria fer-ho al carrer de Sant
Isidre, tindrà 47 metres de longitud
i un gàlib lliure de 3 metres. El nou
túnel, que anirà de la carretera de
Ribes fins al carrer d’Anna M. Mogas,
tindrà una amplada de 12 metres, 8
dels quals corresponen a la calçada

i 4 a les voreres. El pressupost base
de licitació és de 657.000 euros.

Un cop ha rebut l’informe favora-
ble de l’Ajuntament de l’avantpro-
jecte, ara el Ministeri de Foment en
redactarà el projecte executiu per
tal que es puguin començar les obres
en el termini de temps més breu.

Plànol de l’avantprojecte
presentat pel Ministeri

de Foment
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Comencen les
obres per soterrar
la Ronda Nord al
pas per Can Calet

Des del mes de març, el nucli urbà
de Corró d’Amunt ja disposa d’una
plataforma reductora a la carretera
de Cànoves, a l’alçada de la seu del
Consell del Poble i de la zona esportiva
municipal, amb la finalitat que els
vehicles que hi circulen redueixin la
velocitat al seu pas i, en conseqüèn-
cia, es pugui garantir la seguretat als
vianants que fan ús dels equipa-
ments de la zona. El ressalt inclou a
la part central un pas de vianants per
poder travessar la carretera.

L’empresa municipal Les Fran-
queses Entorn Verd, SA és qui s’ha
encarregat de l’execució d’aquesta
obra, tot i que ha hagut d’esperar
que la Diputació de Barcelona fes
l’arranjament de l’asfalt d’aquest

S’arranja el malmès paviment
d’un tram del passeig dels Til·lers

Corró d’Amunt ja té el ressalt que ha
de fer reduir la velocitat dels vehicles

tros de carretera per poder-la dur a
terme. A més, l’actuació també ha
inclòs la construcció de la vorera per
a vianants que uneix la seu del Consell
del Poble i el restaurant Les quatre
llunes i que discorre paral·lela a la

carretera de Cànoves. Aquestes
obres de les voreres ja es van dur a
terme al mes d’octubre passat.

L’empresa municipal va adjudicar
l’obra a l’empresa Serxar, SA per la
quantitat de 82.473 euros.

El
paviment
s’ha pintat
amb uns
colors
molt vius

A mitjans d’abril es van acabar les
obres de condicionament d’un tram
del passeig dels Til·lers, entre el
carrer de Sant Antoni i el carrer del
Tagamanent. En aquest tros de pas-
seig, el paviment de formigó estava
molt malmès. És per això que l’Ajun-
tament ha procedit a la renovació de
la seva superfície així com a la subs-
titució de les totxanes trencades que
formen l’encintat que travessa tant

transversalment com
longitudinal el passeig
en diferents punts i tam-
bé les que formen els
escocells dels arbres.

A banda del condicio-
nant estètic, l’actuació
realitzada es justifica pel
perill que representava
per a la seguretat de les
persones la superfície
del passeig quan plovia,
ja que es convertia en
un sòl relliscós. És per
això que s’ha realitzat
un tractament de la
seva superfície amb
«slurry». Aquest tracta-
ment consisteix a fer un

granallat de tota la superfície existent
amb aspiració posterior de la pols
generada. A continuació s’hi aplica
una capa d’imprimació per tal
d’assegurar una perfecta unió en-
tre el paviment existent i l’«slurry».
Posteriorment s’hi apliquen dues
capes d’«slurry» sintètic i una darrera
capa de pintura acrílica de segellat.

 L’empresa que n’ha fet les obres
és Movir SA per 74.500 euros.

Un cop signat entre l’Ajuntament
de les Franqueses i el Departament
de Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya
el conveni que fixa el marc de col·la-
boració entre ambdues institucions
en relació a alguns aspectes de de-
tall de les obres de soterrament de
la Ronda Nord per tal de millorar la
seva integració en la trama urbana
del municipi de les Franqueses, a
primers d’abril les màquines van
començar a aixecar l’asfalt de la
carretera i a treure les desenes de
tones de terra que han de permetre
soterrar aquesta infraestructra en-
tre la rotonda de Can Mònic i la via del
ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà.

Tot i que segons les previsions de
la Generalitat, l’obra ha d’estar enlles-
tida en uns 18 mesos, l’administració
autonòmica s’ha compromès en el
conveni signat amb el consistori
franquesí a obrir el proper mes de
setembre el tram de la Ronda Nord
comprès entre la rotonda de Can
Mònic i l’accés de Bellavista en els
dos sentits de la marxa.



LFDV

juny
dos mil sis

pàg. onze

urbanisme «««««

L’Ajuntament tanca la via del tren a l’altura de
la zona esportiva municipal de Corró d’Avall

S’ha acabat la construcció de les
dues tanques situades a banda i
banda de la via del tren de la línia de
Girona a l’altura de la zona esportiva
municipal de Corró d’Avall. Aquest
tancament elimina la perillositat
d’aquest tram de via que no estava
protegit, ja que en aquesta zona al-
guns vianants que no volien creuar
pel pas elevat situat al davant de la
plaça de la Malagarba o pel pas

subterrani del camí de Can Jep, ho
feien per sobre les vies amb el conse-
güent risc per a la integritat física.

A banda de les tanques també
s’han obert camins per a vianants
paral·lels a aquestes tanques amb
el propòsit de connectar el parc del
Mas Colomer amb la zona esportiva
municipal, l’aparcament de Can Mò-
nic, les pistes de petanca i la plaça de
la Malagarba, per una part, i el carrer

de la Ronda Nord amb el túnel del
camí de Can Jep (perllongació del
carrer d’Aragó), per l’altra. En
aquest punt, a més, s’ha instal·lat
una escala metàl·lica que baixa fins al
pas subterrani que dóna a l’altra
banda de la via. Un cop s’ha travessat
el túnel, es pot tornar a pujar a
l’altura de la via gràcies a una rampa
que s’ha fet al darrera de les noves
pistes de tennis municipals.

La Diputació de Barcelona iniciarà les obres de
la rotonda de la ctra. de l’Ametlla a la tardor

El 14 de març passat es va pre-
sentar a la premsa el Projecte de
millora de la intersecció de la carre-
tera BV-1433, p.k. 2,500, amb la Via
Europa. Aquest projecte preveu la
construcció per part de la Diputació
de Barcelona d’una rotonda en
aquest punt, una reivindicació histò-
rica tant per part de l’Ajuntament de
les Franqueses com del Consell del
Poble de Llerona, que ha de resoldre
la perillositat d’aquest tram de car-
retera, on tot sovint hi ha accidents
amb greus conseqüències, degut a
l’elevat volum de trànsit del polígon
industrial Pla de Llerona i a l’alta
velocitat a què passen els vehicles
per la carretera de l’Ametlla.

Actualment, hi ha uns nivells de
trànsit elevats a la carretera BV-
1433 i al propi accés al polígon in-
dustrial Pla de Llerona, especialment
de vehicles pesants, amb congestió
en diverses hores del dia, degut a la
falta de capacitat de la intersecció

per tal d’absorbir les incorporacions
a la carretera des del polígon indus-
trial Pla de Llerona.

Els objectius de l’actuació són, per
tant, la millora de les condicions de
seguretat viària de la intersecció,
amb la millora de la seva capacitat, la
moderació de la velocitat a la carre-
tera BV-1433 i la integració paisat-
gística de les obres. Es farà una
rotonda a nivell i es renovarà l’en-

llumenat en l’àmbit del nus.
Aquest projecte va ser aprovat en

Comissió de Govern per la Diputació
de Barcelona el passat 23 de febrer,
amb un pressupot d’execució per
contracta de 404.832,22 euros, i
segons es va explicar en l’acte de
presentació està previst que les
obres comencin a la tardor d’aquest
mateix any i que durin uns quatre
mesos.

L’escala
metàl·lica
es troba al
final de la
prolongació
del carrer
d’Aragó

Es va fer una
projecció del
plànol de la
futura rotonda
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El dia 23  de maig es va inaugurar
l’exposició Parlem-nos, que es va
poder veure al Centre Cultural de
Bellavista del 20 de maig al 10 de
juny.

Aquesta exposició mostrava un
recorregut a través de les frases i
les fotografies dels protagonistes:
quaranta-un alumnes dels Cursos
de Català per a Adults ens parlen i el

Del 15 al 19 de maig  es  va cele-
brar, com cada any a l’Escola
d’Adults, la Setmana Cultural, que
en aquesta edició tenia per tema
«els cinc sentits». Amb aquest cen-
tre d’interès, es van portar a terme
tot un seguit d’activitats que van
tenir molt bona acollida.

El dilluns 15, un autocar de 55
places ben ple es va dirigir a Girona
per veure l’exposició Girona, temps
de  flors.

El dimarts 16, tots els alumnes van
decorar l’escola amb el tema del
cinc sentits i, tot seguit, més d’una
trentena de persones van assistir a
la conferència que sota el títol La
igualtat amb els cinc sentits va te-
nir lloc al Centre Cultural  de Bellavista
dins del marc de l’exposició Dona
segle vint-i-u.

Bona acollida de l’exposició «Parlem-nos»
al Centre Cultural de Bellavista

fotògraf Jordi Ribó ens els ensenya.
L’itinerari va des dels sentiments
d’incertesa de l’arribada fins a la
tranquil·litat de quan s’han establert
i se senten com un més.

Aquesta exposició pretenia:
� Donar a conèixer una mostra de

les llengües que es parlen a la co-
marca: susu, bielorús, polonès, ta-
mazight, finès... No hi ha llengües
més desenvolupades que altres, ni
més musicals, ni més dures, ni més
difícils, ni més modernes. Totes les
llengües són iguals.

� Fer reflexionar els catalanopar-
lants del paper actiu que tenim
perquè els nouvinguts passin de
forasters a veïns. En quina llengua
ens hi adrecem?

� Promoure la llengua catalana
com a llengua social i comuna, inde-
pendentment de les llengües que es
facin servir en els àmbits privats.

L’acte d’inauguració de l’exposi-
ció va comptar amb la presència de
Jordi Ribó, el fotògraf autor de les
imatges; Anna Jansana, directora
del Consorci de Normalització Lin-
güística; i Puri Pinto, del col·lectiu Veu
pròpia, qui va oferir una xerrada a
tots els assistents.

La regidora de Benestar Social,
Joventut i Sanitat, Rosa Colomé i
Soler va tancar l’acte tot convidant
la ciutadania a aprofitar els cursos
de català que s’imparteixen des de
l’Escola d’Adults, on es poden dirigir
totes les persones que hi estiguin
interessades.

Per finalitzar l’acte, les associaci-
ons Ibna Sinaa, Ñodema Kafo i Amics
Gambians de les Franqueses van
oferir un petit refrigeri, amb menjar
i beguda típiques d’altres terres, com
a reflex de la societat multicultural
que tenim al nostre poble.

L’Escola d’Adults celebra la seva setmana
cultural amb «els cinc sentits»

El dimecres 17 va tenir lloc una
sortida a Barcelona per visitar
l’exposició del pintor rus Malèvitx a
la Pedrera, i la Casa Àsia -edifici
modernista, antic palau del baró de
Quadras, obra de l’arquitecte Puig i
Cadafalch-, on hi havia l’exposició
Manila, del fotògraf Richy Dàvila.

El dijous 18 es va fer una sessió de
cinema a les instal·lacions de l’Escola
d’Adults amb la projecció de la pel·lí-

cula Deliciosa Marta, film de l’any
2001 dirigida per Sandra Nettelbeck.

El divendres 19, l’associació del
Marroc Ibna Sinaa va oferir un ta-
ller d’espècies del Marroc, que in-
cloïa tastets de galetes i olors molt
variades per a cada tipus de menjar.

Ha estat una setmana molt pro-
fitosa on hem après d’una manera
diferent i més lúdica i ens hem cone-
gut tots plegats una mica millor.

Un
moment
de la
inauguració
el dia 23
de maig

Entre altres activitats, els
alumnes de l’Escola d’Adults van

fer una sortida a Barcelona
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Atesa la bona rebuda i valoració
dels assistents en tallers anteriors,
l’Àrea de Benestar Social, Joventut
i Sanitat oferirà a la tardor el tercer
taller «Salut i qualitat de vida» per a
la gent gran.

Està dirigit a les persones que han
fet el nivell 1 i permet consolidar allò
après, així com introduir nous temes
d’interès vital per a la persona, que
li permetin tenir experiències i una
orientació integral a la vida.

Els objectius són:
-Oferir un espai per a la formació

personal i autoconeixement.
-Desenvolupar hàbits de salut i de

qualitat de vida.
-La cura del cos i de la ment des

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

I ARA TAMBÉ HI PODRÀS VEURE ELS
PROGRAMES DE TV LES FRANQUESES!

www.lesfranqueses.cat

Tercera edició del taller
«Salut i qualitat de vida»

dels coneixements necessaris i l’ex-
perimentació pràctica.

-Aprendre a tenir una actitud ac-
tiva i positiva.

-Adquirir noves eines i crear noves
experiències.

-Incrementar l’autoestima a tra-
vés de la millora de la relació amb un
mateix.

-Recuperar elements lúdics del joc
i la diversió per estimular sentiments
motivadors d’il·lusió, alegria i confi-
ança.

-Rejovenir i viure més.
Aquest taller l’imparteix Xavier

Parull. Equip de Creixement positiu,
i es portarà a terme gràcies al pa-
trocini de l’empresa Sandoz.

Si disposes de temps lliure que
desitgis compartir et proposem:
-Acompanyar a passejar persones
grans, invidents, etc.
-Anar a visitar persones hospitalitza-
des
-Visitar persones sense família i con-
versar amb elles
-Acompanyar a fer petites compres

Us oferim:
-Aprendre de les experiències viscu-
des
-Compartir les teves alegries i
angoixes
-Enriquir la teva vida i la dels altres
-Relacionar-te amb gent diversa

No t’ho pensis més!
Et convidem a que ens coneguis:
RESIDÈNCIA LES FRANQUESES
C/ Sant Josep, 29
Tel. 93 840 59 90
Persona de contacte: Núria Porcel

VOLS COMPARTIR
EL TEU TEMPS?



LFDV

juny
dos mil sis

pàg. catorze

»»»»» benestar social i joventut

Enguany, dins del Programa de
dinamització social i cultural per a la
gent gran que es porta a terme des
de l’Àrea de Benestar Social, Joven-
tut i Sanitat, s’ha realitzat una sorti-
da per visitar Girona , temps de flors
en la seva 52a edició.

Com cada any, Girona es vesteix
de flors, una autèntica obra d’art, en
què es decoren les principals es-
glésies, capelles i monuments d’a-
questa emblemàtica ciutat.

Un total de 200 persones grans
van poder gaudir, els dies 18 i 19 de
maig,  d’aquesta magnífica excursió,
en què les flors en són les principals
protagonistes. Amb dissenys ex-
clusius , moderns i de gran bellesa es
revesteixen els claustres, els carrers,
els petits racons romànics, jardins,
els banys àrabs, entre d’altres es-
pais del barri antic. La vista s’omple
de claror i s’il·lumina, no dóna a l’abast
amb tant de color i imaginació dels
diferents participants, guanyadors
del primer, segon o tercer premi.
Tots s’ho  mereixen.

L’olor a roses, a molsa, a jardí, a

La tarda C17 és una activitat
emmarcada dins el C17 (Pla Su-

El Pla de drogodependències ofereix
un servei setmanal a la ciutadania

pramunicipal de Prevenció de Dro-
godependències i Hàbits Saluda-
bles de l’Alt Vallès Oriental) que es
porta a terme a l’Ametlla, Figaró-
Montmany, les Franqueses, la Gar-
riga i Tagamanent.

L’objectiu d’aquest servei és infor-
mar i assessorar sobre qüestions
relacionades amb el consum, ús o
abús de substàncies legals o il·legals,
així com d’hàbits saludables.

La tarda C17 és un espai on el
vocabulari que s’utilitza és proper i
entenedor, ja que l’objectiu principal
és que la informació arribi als joves

sense la necessitat de treballar amb
tecnicismes.

A la tarda C-17 els joves poden
accedir-hi amb qualsevol mena de
dubte o inquietud, i es pot resoldre ja
sigui des del mateix servei o derivant-
se a d’altres recursos del territori.

El servei està encarat bàsicament
als adolescents i joves del municipi,
per això s’ofereix des del Punt d’In-
formació Juvenil de Bellavista tots
els dimecres de 18 a 20 h, però
s’atenen també professionals, pa-
res i mares i altres persones interes-
sades en aquest àmbit.

Aquest
servei està
adreçat
bàsicament
a la gent
jove del
municipi La gent gran de les Franqueses visita

l’exposició «Girona, temps de flors»
primavera i altres aromes ens en-
dinsen en un món desconegut i mà-
gic on tot és possible, on la bellesa i
l’equilibri n’és l’element principal.

Després d’un amable recorregut,
es va fer un dinar al casal d’avis de la
mateixa ciutat, on ens van delectar

Una de les fantàstiques composicions florals que es van poder veure a Girona

amb una cantada d’havaneres i una
desfilada de models de vestits de
paper el darrer dia.

Tothom en va sortir molt com-
plagut i satisfet d’haver passat una
diada en companyia, gaudint-ne d’allò
més.
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Cada dia hi ha més gent que coneix
els serveis que pot trobar dins de
l’Àrea de Dinamització Econòmica
de l’Ajuntament en l’àmbit de l’auto-
ocupació.

Així, en els darrers dos anys,
l’increment d’usuaris ha estat molt
elevat. L’augment d’ús de l’any 2005
respecte de l’anterior del Servei
d’Autoempresa de l’Àrea de
Dinamització Econòmica ha estat
d’un 38,7% (mireu quadre adjunt),
ja que l’any 2004 es van registrar un
total de 106 usuaris. Als anys 2003
i 2002 en van fer ús 72 i 73 perso-
nes respectivament.

Així, durant el darrer any s’han
adreçat a aquest servei 147 perso-
nes amb la seva idea o projecte
empresarial, 54 dels quals han vist la
llum i han començat l’activitat durant
el mateix any 2005.

Cal assenyalar que el Servei d’Au-
toempresa no només dóna cober-
tura als projectes de les Franque-
ses, sinó també a altres poblacions
properes.

La procedència dels diferents
usuaris i el lloc previst d’ubicació dels

Creix el nombre d’usuaris del Servei
d’Autoempresa que ofereix l’Àrea

seus projectes és ben variat. Així,
ens trobem que 64 són de les
Franqueses mateix, 19 de Grano-
llers, 12 de l’Ametlla, 10 de Canove-
lles, 10 de la Garriga, així com d’al-
tres poblacions de la comarca com
la Roca, Llinars, Santa Maria de Pa-
lautordera, Bigues i Riells, Cardedeu
i Sant Celoni, entre d’altres. També
hi ha 5 usuaris que han vinguts de
fora del Vallès Oriental.

Del total dels 147 projectes as-
sessorats durant l’any 2005, la seva
situació queda reflectida amb els
següents números: 54 projectes
constituïts (36,73%), 49 desesti-
mats (33,33%) i 44 en tràmit
(29,94%).

Cal dir que amb els 147 nous em-
prenedors s’han realitzat un total de
327 sessions d’assessorament i
seguiment.

De conformitat amb el conveni
signat amb la Diputació de Barcelo-
na en relació a l’Oficina Provincial
d’Informació al Consumidor, es pro-
porciona a l’Ajuntament un servei
d’assessorament a la ciutadania en
matèria de consum.

Els objectius bàsics del conveni són:
-Instal·lació i funcionament de la

bústia del consumidor per respon-
dre les consultes dels ciutadans en
matèria de consum.

-Visites de l’Oficina Provincial d’In-
formació al Consumidor al municipi,

Trenta-cinc consultes realitzades a
l’Oficina d’informació al consumidor

per poder oferir una atenció perso-
nalitzada.

-Suport tècnic i jurídic als ajunta-
ments en matèria de consum.

Durant l’any 2005, l’OPIC ha efec-
tuat vuit visites a les Franqueses,
quatre d’elles a la plaça d’Espanya
de Bellavista i quatre al passeig dels
Til·lers de Corró d’Avall, en les quals
la ciutadania ha fet un total de 35
consultes.

El tipus de consultes rebudes han
estat les següents: habitatge (10),
informació i normativa (6), telefonia

i comunicacions (3), entitats
bancàries (3), subministre i serveis
gas (2), serveis professionals (2),
ensenyament (2), assegurances
(1), subministre i serveis electricitat
(1), serveis turístics i restauració (1),
sanitat (1), comerç en establiments
(1), automòbils (1) i administració
pública (1).

Els mesos que ha vingut l’OPIC
han estat els de gener, febrer, abril,
maig, juny, setembre, novembre i
desembre. Durant els mesos de
juliol i agost  l’OPIC no funciona.
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PROHIBIT FERfocdel 15 de març al 15 d’octubre
»»»»»»»»»»»»»

al campal bosc a l’aire lliure

Les Franqueses ha posat en
marxa un curs de monitors i
monitores d’activitats de lleure in-
fantil i juvenil en l’especialitat de mo-
nitor/a de menjador emmarcat en
el projecte ILO-SER 4, un projecte
Iniciativa Local d’Ocupació en el sec-
tor del Servei a les Persones
impulsat per la Diputació de Barce-
lona, finançat pel Fons Social Euro-
peu i gestionat pel Ministeri d’Ad-
ministracions Públiques.

Aquest projecte que funciona des
de l’any 2002 va dirigit a municipis
amb menys de 50.000 habitants, i
té l’objectiu de fomentar iniciatives
que desenvolupin l’ocupació en el
sector dels serveis d’atenció a les
persones. El programa preveu por-
tar a terme accions que permetin
incrementar l’ocupació i reduir
l’índex d’atur en aquest sector i en
el territori, mitjançant els agents
locals.

El programa ILO-SER 4 estructu-
ra les accions en cinc mòduls: mòdul
1 (motivació-orientació), mòdul 2
(formació), mòdul 3 (pràctiques la-
borals), mòdul 4 (creació d’empre-
ses i autoocupació) i mòdul  5 (de-
rivació i inserció).

Les Franqueses fomenta l’ocupació dels aturats
en el sector dels serveis a les persones

HORARI D’ESTIU D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h>
A L’AJUNTAMENT

A banda del curs de monitors, l’Àrea oferirà més cursos sobre altres temes

El curs de monitor/a de menjador
que es fa a les Franqueses va
començar el passat 6 de juny i
acabarà el proper 26 de juliol. S’hi
podien apuntar persones majors de
18 anys, que estiguessin aturades i
inscrites al SOC, i que fossin prefe-
rentment dones, joves, persones
immigrades i persones amb dificul-
tats especials per a la inserció labo-

ral. El curs té dos blocs, un de teòric
i tècnic de 138 hores de durada, i
un altre de pràctic de 150 hores.

A banda d’aquest primer curs,
l’Àrea de Dinamització Econòmica
de l’Ajuntament de les Franqueses
té previst de fer-ne d’altres més
endavant, com ara tallers d’iniciació
a la informàtica i de tècniques i habi-
litats per trobar feina.
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Des que fa tres mesos que es va
incorporar a la Policia Local el nou
cap, l’inspector Alfonso Ruiz, s’ha ini-
ciat una nova etapa de modernització
del cos, que passa per la reforma de
les instal·lacions per adequar-les a
les necessitats actuals; la reorganit-
zació i ampliació del servei de policia;
més recursos humans, amb la incor-
poració de tres nous agents per
incrementar la plantilla; així com am-
pliació i millora dels recursos mate-
rials i mitjans tècnics, informàtics i
equips de transmissions.

La materialització de tota aquesta
tasca de gestió repercutirà en una
millora de la qualitat del servei que
es dóna als ciutadans i una major
presència d’agents en el territori,
que culmina amb la implantació dels
primers passos d’un sistema de se-
guretat orientat cap a la policia de
proximitat, en què ja han començat
els agents a treballar amb la nova

distribució territorial per
sectors més petits en
els dos àmbits (nucli
urbà i zona rural), amb
l’avantatge de controlar
i detectar amb més
facilitat els conflictes a
priori i intervenir pre-
ventivament amb tèc-
niques de mediació i
dissuasió abans que es
generin aquests hipo-
tètics conflictes de
convivència.

D’entre l’ampli ventall
de funcions que té
atribuïdes la Policia Lo-
cal es faran diferents
controls, entre els que
podem destacar els d’excrements
incontrolats dels gossos, d’alcoho-
lèmia i d’indisciplina viària en gene-
ral.

Per altra banda, coincidint amb

La Policia Local de les Fran-
queses fa les següents recoma-
nacions bàsiques per millorar la
seva seguretat.

- Durant el període de vacan-
ces d’estiu o absències perllon-
gades o caps de setmana:

1).- Evitar comentar l’absència
del seu domicili a persones des-
conegudes o davant d’aquestes.
De la mateixa manera, no és con-
venient fer-ho públicament en
llocs com establiments comer-
cials i bars.

2).- Assegurar-se que totes les
portes i finestres estiguin tanca-
des.

3).- No deixar mai les claus
amagades en cap lloc que sigui
accessible (catifes, testos, etc.),
encara que aquest pugui semblar
molt difícil de ser descobert.

4).- Procurar que una persona
de la nostra confiança o familiar

retiri regularment la correspon-
dència de la bústia. A aquesta
mateixa persona li podem deixar
una còpia de les claus en previsió
que sorgeixi qualsevol imprevist o
emergència.

5).- No deixar cap missatge que
faci referència a la vostra absència
en el vostre contestador automàtic.

6).- Telefonar immediatament a la
policia si es té la sospita que qualsevol
persona estranya està rondant o
intenta entrar a l’habitatge d’un veí
o conegut i aquest està fora o de
vacances.

7).- En les comunitats de veïns,
sobretot en vacances, no obrir l’ac-
cés de l’edifici a desconeguts.

- Durant els dies de mercat, com-
pres en grans superfícies comer-
cials o fires:

a).- No deixi mai el moneder en un
lloc visible a l’interior de la bossa de
la compra, quan estigui comprant

en llocs de gran afluència de per-
sones. És convenient que el porti
sempre a la mà o en lloc no visible
i de difícil accés.

b).- No deixi mai el vehicle obert
i les claus col·locades al contacte,
ni a la vista objectes que provoquin
l’interès del delinqüent, dins el
vehicle estacionat (radiocassets,
bosses, moneders, peces de ro-
ba, etc.), independentment del
temps que s’hagi d’estar fora del
vehicle i del lloc on estigui.

Comentari final: aquests con-
sells són una realitat fruit d’un ba-
gatge i experiència professional
dels diferents cossos de segure-
tat i de la pròpia ciència de la
Criminologia, demostrades en el
temps i la seva observació una
acció preventiva davant el fet cri-
minal. Molts ciutadans han estat
víctimes per no haver pres cap
mesura de protecció.

Consells de prevenció i seguretat

La Policia Local incorpora un nou cap
i reforma les seves instal·lacions

l’arribada del bon temps es co-
mençarà a fer campanya contra els
sorolls de ciclomotors i motocicle-
tes que no respectin la normativa en
aquesta matèria.

Els vestidors dels i les agents s’han renovat a fons
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A mitjans de maig van finalitzar les
obres de construcció d’una pista
poliesportiva semicoberta i de dues
pistes de tennis a la zona esportiva
municipal de Corró d’Avall. Es tracta
de dues noves instal·lacions que for-
men part de la primera fase de l’ampli
projecte de remodelació que l’Ajun-
tament té previst per a aquesta zona
esportiva i que serviran per acabar
amb la saturació en què es troba el
pavelló així com les tres pistes de
tennis que hi ha a la zona, degut a la
gran i creixent demanda de pràctica
esportiva que existeix a Corró d’Avall.

La nova pista poliesportiva semi-
coberta està situada just al costat
del pavelló i la seva construcció
permetrà la pràctica, entre d’altres
esports, de bàsquet, d’handbol i de
futbol sala, gràcies als elements com
ara cistelles i porteries que s’hi ha
col·locat. La instal·lació, que té un
gran sostre amb unes espectaculars
bigues de fusta, compta amb il·lumi-
nació artificial i unes grans xarxes
laterals perquè les pilotes no surtin
del terreny de joc.

Per la seva part, les dues pistes de
tennis, situades just al costat de les

La zona esportiva municipal de Corró d’Avall
compta amb una pista poliesportiva i
dues pistes de tennis noves

La nova pista poliesportiva ajudarà a solucionar la saturació del pavelló

piscines d’estiu, també compten
amb il·luminació artificial i unes tan-
ques que les envolten, així com unes
grades per al públic. Les obres en
aquesta zona també han permès la
construcció d’un passatge asfaltat
per a vianants que connecta amb el
passeig paral·lel a la via del tren que
enllaça les pistes municipals de

petanca amb la zona esportiva mu-
nicipal de Corró d’Avall i el parc Mas
Colomer.

Les obres les ha realitzat Cons-
trucciones y Rebajes Arids per en-
càrrec de l’empresa pública Les
Franqueses Entorn Verd. El cost to-
tal d’aquesta primera fase del
projecte és de 799.181 euros.

El 18 i 19 de març va tenir lloc el
Gran Premi MASSI Copa Catalana
BTT Internacional 2006 de Corró
d’Amunt, organitzat pel Club Cliclista
Corró d’Amunt amb la col·laboració
de la Federació Catalana de Ciclisme
i el Patronat Municipal d’Esports. La
competició va reunir 370 corredors.
El primer lloc del pòdium el van ocu-
par Martí Gispert (Freebike) i Cristi-
na Mascarreras (Tot Vici amb bici).

El CC Corró d’Amunt ha decidit
que la prova portarà el nom de Me-
morial Toni Costa en record del
desaparegut company i directiu del
club franquesí.

El 7 de maig va tenir lloc el II Taller
demostració de Tai-txi Txuan de les
Franqueses. L’activitat, organitzada
pel Patronat Municipal d’Esports
amb la col·laboració de l’Associació
Espanyola de Tai-txi Txuan, es va
desenvolupar entre les 10.30 i les
13.30 h al pavelló poliesportiu muni-
cipal. Més de 70 persones, amb un
grup important de la Fundació Apa-
dis, va participar en l’activitat.

Toni Camps, monitor de tai-txi del
PME, va ser el conductor de la sessió,
que va tenir una primera part de
treball amb tots els assistents i una
segona d’exhibició.

El 5 de març va tenir lloc la 15a
Marxa Mountain Bike i 1a Festa de la
Bicicleta de les Franqueses. L’activi-
tat, organitzada conjuntament per
l’Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall i el Patronat Municipal d’Es-
ports, va estar marcada pel mal
temps, cosa que va fer que la parti-
cipació, amb un total de 60 perso-
nes, estigués molt per sota de les
previsions inicials.

La jornada ciclista tenia dos recor-
reguts -els 25 km de la Marxa o els
15 de la Festa-, que els participants
van triar en funció dels seu interessos
i/o estat de forma.

Èxit de participació
a la Copa Catalana
Internacional de BTT

70 persones al 2n
Taller demostració
de Tai-txi Txuan

Marxa Mountain
Bike i Festa de la
Bicicleta
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Un total de cinc-centes persones
van participar el passat diumenge
30 d’abril al matí a la IV Caminada
Popular de les Franqueses. L’acti-
vitat, organitzada pel Patronat Muni-
cipal d’Esports amb la col·laboració
del Club Esportiu Les Franqueses, va
començar a les 8.30 h i va acabar a
les 13 h aproximadament, amb sor-
tida i arribada a la plaça de l’Ajunta-
ment.

Amb un recorregut d’uns 16 km,
els participants van passar per Corró
d’Avall, Llerona, Corró d’Amunt i
Marata. L’organització va preveure
tres punts d’avituallament, amb
begudes i fruita, i l’esmorzar, situat a
la zona esportiva de Corró d’Amunt.
La caminada es va estirar molt a
partir de l’esmorzar, ja que hi va
haver gent que aprofitava per recu-
perar forces i petar la xerrada, i
d’altres que es van menjar l’entrepà

500 persones a la Caminada Popular
de botifarra en un tres
i no res.

El regidor d’Esports,
Josep M. Dia, i el regi-
dor de Cultura i
Educació, Francesc
Colomé, es van animar
a fer la caminada.
Durant l’activitat es va
poder comptar també
amb la presència de
l’alcalde, Francesc Tor-
né, el regidor de
Governació, Joaquim
Méndez, i la regidora
de Benestar Social,
Joventut i Sanitat,
Rosa Colomé.

El Patronat Munici-
pal d’Esports va orga-
nitzar a l’arribada un sorteig d’obse-
quis entre tots els participants. La
valoració de l’organització és molt

positiva, ja que tot i el pont de l’1 de
maig es va poder mantenir un nivell
alt de participació.

La fotografia guardonada amb el 1r premi és de Rafael Arellano

El 8 de març a les 19.30 h al Cen-
tre de Recursos Agraris va tenir lloc
la xerrada-col·loqui Juga net, a càrrec
d’Enric Masip, exjugador professional
i internacional d’handbol i actual cap
de Promoció de la Fundació FC Bar-
celona. A l’acte hi van assistir unes
cinquanta persones, moltes de les
quals eren integrants dels equips
d’handbol base de les Franqueses.

La xerrada va tenir com a fil con-
ductor els valors dins de l’esport, ja
sigui d’elit o de base. Enric Masip va
fer un petit repàs de la seva vida
esportiva, explicant els hàbits de vida
que té un esportista d’aquestes ca-
racterístiques.

L’exjugador Enric
Masip parla sobre
joc net a l’handbol

375 persones a la X Trobada
d’Activitat Física per a la Gent Gran

El 21 de maig va tenir lloc a la zona
esportiva municipal de Corró d’Avall
la X Trobada Comarcal d’Activitat
Física per a la Gent Gran, organitada
pel Patronat Municipal d’Esports
amb la col·laboració del Club Espor-
tiu Les Franqueses. En aquesta edició
es va poder comptar amb l’assistèn-
cia de 325 participants repartits en-
tre els diferents grups provinents de
Canovelles, Rubí, Bigues i Riells, Lliçà
de Vall, Granollers i les Franqueses.

De 10.30 a 11.30 h es va fer un

circuit amb material alternatiu que
es va ubicar totalment al camp de
futbol. Després d’un merescut
temps de descans, la gent gran va
passar al pavelló poliesportiu muni-
cipal, on l’organització va preparar
unes danses dirigides pel grup d’Isi-
dre Vallès, expert en danses per a la
gent gran.

L’acte es va acabar amb el tradi-
cional lliurament d’obsequis per a
tots els participants i amb la no menys
típica arrossada per dinar.

Els jocs
amb el
paracaigu-
des van
ser els
més
vistosos
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Dins dels diferents punts de l’ordre
del dia del Ple de maig, es va donar
compte de la liquidació del Pressu-
post General de la Corporació de
l’exercici 2005, comprensiva de la
liquidació del pressupost de l’Ajunta-
ment, així com dels Patronats muni-
cipals de Cultura i d’Esports, i de les
empreses municipals Les Franque-
ses Entorn Verd, S.A. i Les Franque-
ses Dinamització Econòmica, S.L.

Un cop s’ha donat compte de
l’aprovació, es formarà el Compte
General, que estarà en exposició
pública per un període de 15 dies, i
8 més dintre dels quals es podrà
presentar qualsevol reclamació.
Finalitzat aquest període d’exposició
pública, seran debatuts per la Co-

S’aprova la liquidació del Pressupost
General de la Corporació de 2005

> Ajuntament
Resultat pressupostari ajustat: 2.004.373 euros
Romanent de tresoreria:   908.417 euros
> Patronat de Cultura
Resultat pressupostari ajustat: 6.623,57 euros
Romanent de tresoreria: -256,75 euros
> Patronat d’Esports
Resultat pressupostari ajustat: 59.182 euros
Romanent de tresoreria: 66.120 euros
> Les Franqueses Entorn Verd, S.A.
Resultat (abans d’impostos): -145.705 euros
> Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L.
Resultat (abans d’impostos): 10.010 euros

missió Especial
de Comptes, inte-
grada per regi-
dors de totes les
forces polítiques,
per tal que en
faci el correspo-
nent informe.

Un cop finalitzat
aquest tràmit, el
Compte General
de la Corporació,
es sotmetrà a
aprovació al Ple
de la Corporació,
juntament amb l’informe emès per
la Comissió Especial de Comptes.

Per finalitzar el tràmit, un cop apro-
vats pel Ple Municipal, els comptes

s’hauran de remetre a la Sindicatura
de Comptes per tal que els examini,
i verifiqui que s’ha procedit de confor-
mitat amb el que estableix la Llei.

L’Ajuntament ha impulsat en els
darrers anys la creació de diversos
instruments de servei a la ciutadania
amb l’objectiu, d’una banda, de racio-
nalitzar els circuits i procediments
del consistori a efectes de millorar-
ne la fiabilitat i disminuir la durada i
càrrega de treball dels processos, i
de l’altra, agilitzar i facilitar els tràmits
i les relacions del ciutadà amb l’Ajun-
tament.

És per això que l’any 2003 es va
crear el Servei d’Atenció a la Ciuta-
dania (SAC), amb oficines presen-
cials al propi edifici consistorial i tam-
bé a Bellavista. Amb tot, l’Ajuntament
sempre ha tingut molt clar que calia
oferir el màxim de serveis possibles
a través de la xarxa d’Internet aprofi-
tant les tecnologies de la informació
i de la comunicació. És per tot plegat
que en el seu dia va decidir apostar
per incorporar els tràmits en línia al
web municipal, per tal que qui ho
vulgui pugui fer certs tràmits sense
moure’s de casa.

Des del 2004 ja es pot tramitar a
través de www.lesfranqueses.cat
la sol·licitud de certificats amb re-
cepció a domicili. A mitjans de maig,

l’Ajuntament hi va incorporar la sol-
licitud i concessió d’assabentats
d’obres exemptes de llicència, i
properament també es podrà tra-
mitar a través del web l’ocupació de
la via pública amb bastides, per tan-
cament de carrers, amb conteni-
dors i sacs de runa, per tancament
d’obres o amb taules i cadires, així
com fer la inscripció a activitats es-
portives, culturals o de lleure.

A banda dels complets formularis
que els usuaris han d’omplir si volen
fer aquests tràmits per Internet, per
evitar que s’hagin
de desplaçar a
les oficines del
SAC per a satis-
fer l’import de les
taxes l’Ajunta-
ment ha introduït
la possibilitat del
pagament a tra-
vés de la targeta
de crèdit.

El Consorci
Administració
Oberta de Cata-
lunya també dó-
na suport a la

implantació d’aquest servei, ja que a
primers d’any va decidir subvencio-
nar amb 18.438 euros la segona
fase de desenvolupament del SAC,
consistent bàsicament a la implan-
tació de tràmits en línia en el web
municipal. Cal destacar que són molt
pocs els webs d’ajuntaments cata-
lans que disposen d’aquest servei
dels tràmits en línia.

D’altra banda, l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès té operatiu
des del passat mes d’abril el domi-
ni .cat.

L’Ajuntament incorpora més tràmits en línia al
web i hi permet el pagament amb targeta
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Fent repàs als comentaris que
s’han produït durant la celebració
dels diferents Consells de Poble de
Llerona, crec interessant fer un
recordatori de les actuacions i
inversions realitzades al poble de
Llerona durant aquesta legislatu-
ra:

-Pavimentació del carrer del
Ferreret

-Xarxa de distribució d’aigua a Lle-
rona

-Pavimentació del carrer de la
Fàbrica

-Pavimentació del marge esquer-
re del riu Congost (1a fase)

-Urbanització de la UA-17
-Urbanització de la UA-22
-Urbanització de la UA-24
-Xarxa d’aigua potable de la urba-

nització Els Gorcs
-Dipòsit d’aigua i estació de bom-

bejament a Llerona
-Renovació de les voreres del car-

rer de Catalunya
-Urbanització del sector P
Totes aquestes actuacions repre-

Consell del Poble de Llerona

Consell del Poble de Corró d’Amunt
Com anunciava en l’anterior but-

lletí, a iniciativa d’alguns veïns i la pro-
moció del Consell del Poble estem
tirant endavant el projecte de se-
nyalització de les cases i masies
aïllades de Corró d’Amunt.

Un cop sorgida la proposta i amb
un primer document gràfic sobre la
taula, tots aquells veïns que ho van
desitjar van poder analitzar-la i
esmenar els errors de disseny, de
nomenclatura i de grafisme. Feta
aquesta tasca, entenc que impres-
cindible, per a poder disposar final-
ment d’un projecte el més ajustat
possible a la realitat, hem procedit a
comentar-lo amb els serveis tècnics
municipals que, il·lusionats amb la
iniciativa, també ens han ajudat a
anar-la dissenyant.

Actualment, el projecte està en
mans de l’empresa que ens ha de
fer els plafons indicadors i pròxima-
ment podrem tornar a sotmetre’ls
al vistiplau de tots els veïns abans de
dur a terme la impressió definitiva.

M’agradaria aprofitar aquestes
línies per cridar l’atenció sobre les
actuacions de l’equip de govern del
nostre Ajuntament. A finals de 2005
l’equip del Sr. Torné va presentar al
Ple Municipal la previsió de Pressu-
postos per al 2006. Sorprenent-
ment per a mi, com a president del
Consell del Poble, en les inversions
previstes no s’hi incloïa cap de les
propostes que a petició del Consell
els havia fet arribar com a possibles
actuacions a Corró d’Amunt. Major
va ser la meva sorpresa quan des de

la regidoria responsable de l’elabo-
ració dels pressupostos no s’havien
assabentat de les nostres peticions.
L’alcalde encara les deu retenir en
algun calaix del seu despatx, i és que
encara no han dut a terme cap de
les cinc actuacions proposades.
Quina és per a vostè, Sr. Torné, la
funció dels Consells municipals?

Els dies passen, l’estiu ha arribat i
amb aquest s’acosta la Festa Major.
Aquest any, a Corró d’Amunt, la Fes-
ta Major se celebrarà els dies 3, 4, 5
i 6 d’agost. Desitjo que tinguem molts
bons dies i que gaudim plegats de la
Festa!

Josep Martínez i Clavell
President del Consell del Poble

de Corró d’Amunt

senten un 48 % del total de les ac-
tuacions dutes a terme al muni-
cipi.

Un altre dels fets importants del
canvi en el funcionament del Consell
ha estat el d’assumir, per primera
vegada, l’organització de la Festa
Major d’aquest any. És just mani-
festar la bona predisposició de les
entitats de Llerona a participar
activament en la programació i
desenvolupament de la mateixa.

En aquest sentit, és digne de
menció el consens de tots el inte-
grants del Consell per aconseguir
que la Festa Major esdevingui en la
integració de les diferents sensibi-
litats i realment sigui l’instrument de
participació i joia de tots els lleronins
i lleronines.

També voldria ressaltar la bona
feina que està realitzant l’Associació
de Veïns de Llerona, amb el suport
de la resta d’entitats, en la dinamit-
zació del Casal del Consell de Poble.
És gratificant comprovar com és
possible la col·laboració dels joves i,

sobretot, com ens impregnen d’il·lu-
sió i de capacitat de treball.

Aprofito l’avinentesa per recordar-
vos que podeu fer la inscripció al
Curs Bàsic d’Informàtica, trucant a
la Carme  de l’Àrea de Dinamització
Econòmica de l’Ajuntament.

I per últim, voldria tenir un record
per l’Esteve Pujal, de Can Colom, ja
que mentre estic fent aquest escrit
he rebut la notícia del seu traspàs.
Des del primer moment que vaig
assumir la presidència em va fer
costat i em va demostrar que un dels
seus principals objectius eren la
família i l’amistat, dient-me que en
totes les meves actuacions pensés
en aquests objectius. Esteve, estic
convençut, que des d’on et trobis
seguiràs lluitant pel benestar dels
teus i de tots els lleronins. Gràcies
per haver-te conegut i compartir les
teves vivències.

Ferran Jiménez i Muñoz
President del Consell del Poble

de Llerona
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»»»»» horaris dels centres de salut

> CAP LES FRANQUESES (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)

ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA CONSULTAHORARI

Medicina general

Pediatria

Infermeria

Infermeria PED

PASSIR Llevadora

Assistent social

Extraccions

Odontologia

PADES Metges

PADES Infermeria

PADES T. Social

Franco Piedrafita, Elvira

Castillo Muñoz, Leonor
Palero Cadirat, Olga

Alier Soler, Rosa

Català Subirats, M. Rosa
Rebordosa Serras, Josep
Marcas Vila, Àlex

Uriz Urzainqui, Nieves
González García, Rosa
Mateos del Collado, Núria

Ducet Vilardell, Purificación
Romo Cruz, Lourdes

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

Orti Grifé, Rosa

Palma Pérez, Laura

Rodríguez Lorente, Maribel

Collado Vicho, Ana
Castro Navarro, Dolors
Lucas Ruiz, M. Rosario
Arias Perianez, Toñi
Biern Gómez, Carme

Sarrado Montané, Mercè
Pardo Casado, Agustín
Infermeria
Carretero González, M. José
Barcons Viaplana, Miquel/ Rusiñol Turu, Mireia
Galera Padilla, Conxi / Jiménez Zafra, Eva
Salvador Escuriola, Marta / Trias Jover, Assumpta
García Ossorio, Quintí / Gómez Contreras, Antònia

De dilluns a dijous

Divendres

De dilluns a divendres

Dilluns

De dimarts a divendres

Dilluns

De dimarts 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 dimarts a divendres

De dimarts a divendres

Dilluns

Divendres

De dilluns a dijous

Dilluns, dimarts i divendres

De dilluns a divendres

De dilluns a divendres

De dilluns a divendres

Dilluns

Dimarts, 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 divendres, 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 Primària obert de 8 a 20 h)

Medicina general

Pediatria

Infermeria

Infermeria PED

PASSIR Llevadora

Assistent social

Extraccions

Hernández Huet, Enric

Pujol Fernández, Carles
Velayos Balcells, Ramon
Puig Hernández, Artur
Bech Peiró, Susanna

Albaladejo Quesada, Nati

Simon Garcia, Gemma

Saborit Marín, M. Isabel
Roura Escrigas, Imma

Sarrado Montané, Mercè
Pardo Casado, Agustín
Infermeria

Dilluns

De dimarts a divendres

De dilluns a divendres

De dilluns a divendres

De dilluns a divendres

Dilluns, dimecres, dijous i divendres

Dimarts

De dimarts a divendres

Dilluns

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres

Dijous

De dilluns a divendres

Dilluns, dimecres, dijous i divendres

Dimarts

Dimecres

Dijous

Dilluns, dimarts, dijous i divendres

15 a 18 h

9 a 12 h

15 a 17 h

8 a 10 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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sanitat «««««

L’anorèxia i la bulímia

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

Per què sorgeix?
En els últims anys, els

mitjans de comunicació
(televisió, revistes) i la publi-
citat projecten la imatge de
persones molt primes com a
models d’èxit i de bellesa. Hi
ha persones que són més
sensibles a aquest missatge
i rebutgen el seu cos perquè
no es correspon a aquesta
imatge «perfecta».

Quins són els símptomes?
>Aprimament amb pèrdua

de pes excessiva, desnutrició
i atròfia muscular, més evident

Les persones amb anorèxia tenen baixa autoestima i es preocupen
massa pel seu aspecte físic: rebutgen el seu cos, pensen que estan
molt grasses, eviten menjar i se senten culpables si mengen.

Bulímia significa «fam de bou». Es caracteritza per episodis en què
la persona menja sense control. Després se sent culpable i vol «com-
pensar-ho» provocant-se el vòmit o abusant de laxants i diürètics.

NOU TELÈFON PER DEMANAR HORA AL METGE

902 111 444Ja no cal que truqueu al vostre CAP per programar
la visita al vostre metge de capçalera o al pediatre.

en els homes.
>Alteracions o pèrdua de la

menstruació.
>Actitud negativa i rebuig

del menjar.
>Provocació del vòmit (de

vegades se’n troben restes al
lavabo).

>Ús de laxants i diürètics.
>Fer molt exercici.
>Tristesa, irritabilitat, canvis

bruscs de l’humor, problemes
familiars i d’estudis.

>Negació de la malaltia.
En els casos més extrems

es pot arribar a la mort.

Tractament de l’anorèxia i
la bulímia

Ambdues malalties reque-
reixen psicoteràpia individual
i familiar. El tractament l’han
de realitzar professionals.
S’ha d’actuar tan aviat com es
pugui.

Consells de prevenció per
als pares

>Aprendre a reconèixer i
expressar els sentiments.

>Acceptar que ningú no és
perfecte.

>Establir un horari d’àpats
en família.

>Observar les conductes
dels nostres fills i, en el cas
de detectar algun canvi, ac-
tuar amb cautela i confiança
amb ells sense obsessionar-
se.
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»»»»» els grups municipals opinen

PSC

ERC
En l’anterior butlletí parlàvem del

projecte de portar aigua potable als
Gorcs i les diferències que es feien
entre els veïns d’un mateix poble.

El tema no s’ha tancat, i és que en
el segon acord de la sessió de la
Junta de Govern Local del 27 d’abril
de 2006 es va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Associació de
Veïns dels Gorcs i l’Ajuntament. Un
dels punts de l’acord diu: “...la ins-
tal·lació del ramal d’escomesa... serà
efectuada pel prestador del servei
mitjançant l’empresa concessionà-
ria, sense cap cost a càrrec dels
usuaris que hagin acceptat, ex-
pressament o tàcitament, el siste-
ma de finançament de l’actuació, i
en contret l’expedient de contri-
bucions especials tramitat per
l’Ajuntament, les bases de repar-
timent, els terminis de pagament, el
padró provisional resultant i les

quotes individualitzades modifica-
des”.

Aquest acord obsequia els veïns
que han acceptat pagar el que el Sr.
Alcalde ha estipulat i castiga aquells
qui s’atreveixen a replicar-li en defen-
sa dels seus drets, originant, de nou,
diferències entre veïns.

Per a algú com el Sr. Alcalde se-
gurament és difícil pair que la decisió
i la unitat dels veïns dels Gorcs li hagin
guanyat un procés d’urbanització
als tribunals, i que segurament farà
que deixin d’entrar alguns milers
d’euros a les arques municipals.

L’equip de govern destina apro-
ximadament 100.000 euros cada
any a despeses d’advocats i pro-
curadors, i és que no són pocs els
veïns que tenen oberts contencio-
sos contra l’Ajuntament per as-
sumptes que, en moltes de les
ocasions, podrien evitar-se mit-

jançant el diàleg.
Seguir l’estratègia de crear dife-

rències entre veïns per trencar-ne la
seva unitat, de tirar pel dret peti qui
peti, de fer el que els dóna la gana
sota el refugi de les arques mu-
nicipals, no ha de ser la tasca dels
nostres governants i no podem per-
metre que segueixi essent així.

Josep Martínez i Clavell
Regidor d’Esquerra

Republicana de Catalunya
lesfranqueses@esquerra.org

L’actual projecte de CiU a les
Franqueses està arribant al seu fi-
nal. Ja hem parlat de les últimes
actuacions urbanístiques on s’estan
cometent greus errors en perjudici
del ciutadà, algunes de les quals
seran molt difícils de redreçar en el
futur. És un projecte esgotat i so-
bretot  allunyat dels franquesins.

L’esgotament del projecte es nota
en el tracte al ciutadà. O per ser més
precisos en el maltracte al ciutadà.
Un exemple: el lamentable especta-
cle al que vam poder assistir al ple
ordinari celebrat el passat mes de
maig, protagonitzat sobretot per qui
ara és el nostre alcalde. El ple ha de
ser un dels òrgans de màxima ex-
pressió democràtica, on represen-
tants dels partits escollits, però tam-
bé, sobretot, els mateixos ciutadans
han de poder expressar la seva opi-
nió. Això s’ha de veure com un enriqui-

ment del funcionament democràtic
i no un entrebanc, i els representants
polítics n’hauríem d’estar orgullo-
sos i saber escoltar. Però el nostre
alcalde no veu persones, sinó només
plànols i litigis. Per què diem això?
Perquè a ran de les intervencions de
públic demanant suport a problemes
concrets, en lloc de rebre ajuda i dià-
leg, el nostre alcalde es va dedicar a
esbroncar el públic i faltar-los al res-
pecte acusant-los de mala educació.
D’una banda, veïns de la Sagrera
van ser enganyats, amb un projecte
que beneficia als especuladors i per-
judica veïns i veïnes que poden perdre
part dels seus habitatges. Aquest
projecte s’ha fet d’esquena als afec-
tats, amb enganys, sense diàleg i
amb moltes presses, quan era més
fàcil consensuar-lo, encara que això
endarrerís el projecte. Però el nostre
alcalde desqualifica els veïns que volen

parlar, enlloc d’oferir diàleg.
D’una altra banda, veïns de can

Calet afectats per un negoci il·legal,
que no poden viure a casa seva per
l’elevat grau de molèsties, i que
veuen afectat el seu lloc de treball
per aquesta manca d’habitabilitat,
sobretot pel soroll que duplica i triplica
els màxims legals, són maltractats i
l’alcalde entra al joc de l’insult.

Des d’aquí, animem els ciutadans
a participar als plens ordinaris, on
tenen dret a opinar, demanar i ex-
pressar opinions i participar de la
construcció del seu municipi. I també
garantim que a la propera legislatu-
ra des del nostre partit governarem
de cara al ciutadà amb un tarannà
totalment oposat a l’actual.

Esteve Ribalta i Sánchez
Regidor del Partit dels

Socialistes de Catalunya
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els grups municipals opinen «««««

GIPF
Es curiós un fet que ha passat fa

poc. Es veu que es va convocar una
mena de manifestació arreu de
Catalunya, a les seves capitals de
província, amb l’ànim de protestar
per l’abusiu preu de la vivenda al
nostre país. Segons algú em va co-
mentar, el poder de convocatòria
total  sumant les quatre províncies,
va ser de quatre-centes o cinc-
centes persones. El que no sé és si
aquestes dades eren segons els
convocants o segons la Guàrdia Ur-
bana...  Per altra banda, i com bon
aficionat barcelonista, vaig veure per
la tele imatges de la rua del Barça
quan va guanyar la Champions Lea-
gue. Deien que podien haver-hi en-
tre quatre-centes i cinc-centes... MIL
persones. Ara tampoc recordo mas-
sa bé si eren dades de la Guàrdia
Urbana o dels convocants...  Però el
que sé està molt clar és que sembla

ser que en aquest país preocupa
exactament MIL vegades més la
Champions que la vivenda. Imagineu
mig milió de persones protestant
pels preus de la vivenda i només cinc-
centes persones festejant la Cham-
pions? Semblaria il·lògic, oi...? Potser
en el nostre subconscient creiem
que es una batalla que tenim per-
duda. Potser algú s’ha encarregat
de fer-nos arribar de forma subli-
minar aquest missatge.

La creació de nous plans urba-
nístics per part dels ajuntaments,
hauria de tenir com a finalitat, única-
ment i exclusiva, donar servei a les
necessitats de la població. Però això
ja no és així. Ara, un Ajuntament és
còmplice i beneficiari directe de
l’especulació urbanística. Poc l’im-
porta que els seus habitants s’ha-
gin d’anar arrossegant pels bancs
suplicant una hipoteca a 30 o 40

anys amb els avals que facin falta. La
font d’ingressos que això comporta
per a un Ajuntament és tan llamine-
ra i, per culpa de l’endeutament, tan
necessària que aquells que ens go-
vernen, en el millor dels casos ni tan
sols hi pensen.

La meva pretensió amb aquest
escrit és només que el lector hi pensi
durant els instants que duri la seva
lectura. Pensar-hi més estona pot
ser bastant dolorós. Sobretot per a
aquells que tenen la legítima intenció
de comprar una vivenda.

Per cert, si algú creu que no he fet
cap al·lusió o crítica al nostre Ajun-
tament, si us plau, que torni a llegir
aquest article.

Joaquim Grau Rueda
Regidor del Grup d’Independents

Progressistes de les
Franqueses

EV
Darrerament, en el debat de

l’Estatut han aparegut, apareixen i
apareixeran molts salvadors de la
pàtria; des del que diu que «sense la
meva intervenció no hauria estat
possible salvar Catalunya d’aquest
desgavell del tripartit», fins als que
diuen «nosaltres salvarem Espanya
de convertir-se en una nova Iugos-
làvia».

Tots creuen que sense ells, Ca-
talunya, Espanya o el món no poden
existir. Doncs com no podia ser d’una
altra manera a les Franqueses tam-
bé tenim el nostre salvapàtries.

El nostre salvapàtries d’estar per
casa fa servir la vella fórmula d’im-
posar el seu criteri procurant que les
opinions de la resta de persones
quedin amagades. Interromp i limi-
tar les intervencions dels regidors i
veïns en els Plens. Ignora qualsevol
proposta que no vingui de la seva

colla. Quan ja no té més remei que
convocar reunions, acaba tergiver-
sant l’esperit d’aquestes reunions.
Quan és veu obligat a dialogar amb
regidors o veïns, per buscar entre
tots solucions als problemes, con-
verteix el diàleg en monòleg per es-
coltar-se a si mateix, i qualsevol in-
tent d’expressar una opinió diferent
és gairebé delicte.

Quan el salvapàtries franquesí
exerceix el poder, només es dedica
a aplicar el corró a tothom que no
comparteixi la seva manera d’actuar.
Després, és clar, no li agrada quan
algú recorre a la justícia per defensar
els seu drets (en aquests moments
hi ha oberts al voltant de 100 con-
tenciosos administratius contra l’a-
juntament).

Perquè ens fem un retrat més
clar d’aquests personatges, heu de
fixar-vos quan arribi la campanya

electoral (a partir de setembre) i els
seus missatges només venguin jardi-
neres i edificis sense contingut. Tam-
bé serà evident el seu tarannà de
salvapàtries quan torni el discurset
del «sense mi, les Franqueses serà
desgraciada i pobra» (amb ell, quasi
13 milions d’euros d’endeutament,
prorrogat fins el 2024).

Els voldria dir a tots aquest salva-
pàtries: aneu-vos a pastar fang tots
plegats. L’únic problema que tenim,
sou vosaltres; sense vosaltres, viurí-
em més tranquils i sense tants conflic-
tes. Cap de vosaltres no veu més en-
llà del nas; no veu que les Franqueses,
Catalunya o qualsevol altre lloc del
món no necessita que el salveu.

Ferran Gontán Ferrer
Regidor d’Els Verds

607 11 26 76
lesfranqueses@elsverds.org
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»»»»» els grups municipals opinen

PP
QUÈ PASSA AMB LES ESCOLES?

Bé, altra vegada he de posar el ma-
teix titular de la passada edició, i és
clar que passa res, només cal veure
les queixes dels pares d’alumnes
que han sortit publicades a les
últimes edicions de la Revista del
Vallès  respecte a aquest tema.

M’agradaria fer unes preguntes
a veure si el Sr. Alcalde, pot contes-
tar-les:

- Com és que ja fa 10 anys que està
vostè al govern d’aquest municipi, i
any rere any es repeteixen les ma-
teixes demandes i queixes per part
dels pares i mares per la insuficiència
i mal repartiment de les places, so-
bretot en el centre Joan Sanpera?

- Com és que no creix en aquest
municipi el número de centres es-
colars a Corró d’Avall (que afecta als
nuclis urbans de Corró d’Amunt
Corró d’Avall, Llerona i Marata), i en

canvi sí que ho fa a Bellavista, on aviat
ja n’hi haurà dos i mig, ja que el Gue-
rau de Liost està més proper a
Bellavista que a Llerona, Marata i
Corró d’Amunt? Per cert, que n’és
de difícil de pronunciar aquest nom!

- Com explicarà a un pare o mare
de Llerona, Marata, Corró d’Amunt
o Corró d’Avall que ha de portar el
seu fill a Bellavista, si per anar-hi ha
de passar per davant o al costat del
col·legi Joan Sanpera?

- Qui és el Departament d’Educa-
ció per a preferir que els alumnes
vagin a la nova escola de Bellavista?
Suposo que els pares sabran més
bé les necessitats que no pas els
senyors del Departament d’Educa-
ció.

- Com és que l’Ajuntament no ha
previst aquesta situació i que sempre
s’han de solucionar les coses a últi-
ma hora?

Veig reflectit que són 20 els nens
que tenen problemes, no 2 o 3, sinó
la no menys despreciable quantitat
de 20 aproximadament. Molt preo-
cupant tot això!

- Per què ara, a data de 4 de maig,
en Junta de Govern es demana en
el seu punt número 5 la “sol·licitud
d’ampliació d’una nova línia de P-3 al
CEIP Joan Sanpera i Torras”? No és
massa tard?

Des del Partit Popular de les Fran-
queses demanem que es tingui mol-
ta més previsió de les coses que
afecten els nostres ciutadans.

Josep Badia Torrents
Regidor del Partit Popular de

Catalunya
badia382@hotmail.com

televisió
LesFranQuEses
Cada DIMECRES i DIUMENGE
a les 14.30 i a les 20.30 h
a Granollers TV (canal 55 de la UHF)

I ara també pots veure els programes

a través d’internet en el teu ordinador!

Comprova-ho al web www.lesfranqueses.org
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Mercat Municipal 4t trimestre 2005:

Mercat Municipal 1r trimestre 2006:

Impost Vehicles Tracció Mecànica:

Taxa Recollida d’Escombraries:

Impost Béns Immobles - Urbans:

Taxa Cementiri Municipal:

Taxa Escombraries Selectives:

Taxa Entrada Vehicles - Guals:

Mercat Municipal 2n trimestre 2006:

Mercat Municipal 3r trimestre 2006:

Impost Béns Immobles - Rústics:

Impost sobre Activitats Econòmiques:

Mercat Municipal 4t trimestre 2006:

de l’1 de desembre de 2005 al 2 de febrer de 2006

del 3 de març al 3 de maig de 2006

del 3 de març al 3 de maig de 2006

del 3 d’abril al 5 de juny de 2006

del 3 d’abril al 5 de juny de 2006

del 3 d’abril al 5 de juny de 2006

del 3 d’abril al 5 de juny de 2006

del 3 d’abril al 5 de juny de 2006

de l’1 de juny a l’1 d’agost de 2006

de l’1 de setembre al 3 de novembre de 2006

de l’1 de setembre al 3 de novembre de 2006

de l’1 de setembre al 3 de novembre de 2006

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

»» Calendari fiscal 2006

Horari d'atenció
al contribuent

Ajuntament
(de dilluns a divendres,
de 8.30 a 14 h)

Bellavista
(primer dilluns de mes,
de 10 a 13.30 h,
excepte els mesos de
març, abril, 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 faria just a la meitat del període de
recaptació, de la qual cosa vostè serà degudament informat, amb la suficient antelació mitjançant una carta informativa>

REIS

DIVENDRES SANT

DILLUNS DE PASQUA FLORIDA

FESTA DEL TREBALL

L'ASCENSIÓ

SANT JOAN

FESTA MAJOR DE BELLAVISTA

FESTA MAJOR DE MARATA

FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AMUNT

L’ASSUMPCIÓ

FESTA MAJOR DE LLERONA

DIADA NACIONAL

FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AVALL

FESTA DE LA HISPANITAT

TOTS SANTS

DIA DE LA CONSTITUCIÓ

LA IMMACULADA

NADAL

SANT ESTEVE

6

14

17

1

26

24

7

29

5

15

8

11

18

12

1

6

8

25

26

DIVENDRES

DIVENDRES

DILLUNS

DILLUNS

DIVENDRES

DISSABTE

DIVENDRES

DISSABTE

DISSABTE

DIMARTS

DIVENDRES

DILLUNS

DILLUNS

DIJOUS

DIMECRES

DIMECRES

DIVENDRES

DILLUNS

DIMARTS

GENER

ABRIL

ABRIL

MAIG

MAIG

JUNY

JULIOL

JULIOL

AGOST

AGOST

SETEMBRE

SETEMBRE

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

»» Calendari de festes per a l’any 2006

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 Arimany
Esports

Governació
Hisenda

Jutjat de Pau
Obres, Serveis i Medi Ambient

Punt d’Informació Juvenil
Sala de Lectura Can Ganduxer

Secretaria
Servei d’Atenció a la Ciutadania

Urbanisme
Viver d’Empreses

aj.franqueses@lesfranqueses.org
francesc.torne@lesfranqueses.org
agata.gelpi@lesfranqueses.org
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.org
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.org
centrejoves.corro@lesfranqueses.org
consellpoble.llerona@lesfranqueses.org
jose.algar@lesfranqueses.org
montse.aliberch@lesfranqueses.org
escola.adults@lesfranqueses.org
escolabressol.3bessones@lesfranqueses.org
escolabressol.massagran@lesfranqueses.org
escola.musica@lesfranqueses.org
josep.campana@lesfranqueses.org
policia@lesfranqueses.org
joaquim.bach@lesfranqueses.org
jutjat.pau@lesfranqueses.org
manuel.fernandez@lesfranqueses.org
pij.franqueses@lesfranqueses.org
salalectura.ganduxer@lesfranqueses.org
francesc.esteve@lesfranqueses.org
sac@lesfranqueses.org
joan.valls@lesfranqueses.org
viver.empreses@lesfranqueses.org

»» Adreces electròniques de l’Ajuntament »» Horari del SAC*
*Servei d’Atenció a la Ciutadania

De dilluns a divendres

de 8.30 a 14.00 h

I dimarts 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
(Corró d’Avall, Llerona, Marata,

Corró d’Amunt, Bellavista i

Granollers Nord)

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

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

> Diumenges i festius: truqueu al
061.

calaix de sastre «««««

»» 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

»» Injectables i cures

> Dissabtes: de 9 a 9.30 h, injecta-
bles, i de 9.30 a 10 h, cures, al CAP
Les Franqueses; a partir de les 17
h, a l’Hospital General de Granollers.

> Diumenges i festius: dirigiu-vos a
l’Hospital General de Granollers.

(excepte del 15 de juny al 15 de setembre)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


