
LFDV

octubre
dos mil sis

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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octubre
dos mil sis

9> Urbanisme: Comencen les

obres del sector P de Llerona

10> Urbanisme: El carrer de

Catalunya ja té noves voreres

12> Benestar Social: S’engega

un grup dedicat a persones

cuidadores de malalts

14> Imatges de festa major:
Fotografies dels cinc pobles

4> Hisenda: El Ple aprova les

noves ordenances fiscals

4> Cultura i educació: I Cicle

d’espectacles infantils i familiars

6> Cultura i educació: Nous

cursos de les Aules Internet

7> Obres i serveis: Es construeix

una planta de reciclatge de

runes al Pla de Llerona

16> Dinamització econòmica:
Nous plans d’ocupació

19> Esports: XI Nit de l’Esport

de les Franqueses

20> Esports: Es renova el

paviment de parquet del pavelló

S’inicia el nou curs

El mes de setembre ens retorna
a la normalitat, a nivell familiar, amb
el començament del curs escolar,
que en general és sempre una
qüestió complexa i que cal estar
amatents, però en el nostre
municipi encara ho és més, degut a
l’augment de població i a un
creixement considerable de nois i
noies en edat escolar.

Hem de preveure el creixement
de població  escolar i planificar amb
el Departament d’Educació de la

Generalitat de Catalunya les ne-
cessitats de places educatives
que tindrà el nostre municipi en els
propers anys.

És per això que hem planificat i
hem cedit els terrenys a la
Generalitat per a  la quarta escola
de primària a Bellavista i  per al nou
institut de secundària que es
construirà a Corró d’Avall, en el
carrer de Joan Maragall.

D’altra banda, per poder equili-
brar la demanda existent de places
a Corró d’Avall, hem començat a
planificar el solar necessari per a po-
der aconseguir la cinquena escola
de primària i poder evitar així els
problemes de mobilitat que ens han
sorgit enguany.

Un altre inconvenient que hem
tingut en aquest inici escolar ha es-
tat l’ampliació de l’escola Guerau de
Liost, que fa tres anys va iniciar el seu

funcionament.
Les obres del centre van comen-

çar amb força retard, i això ha com-
portat que s’hagi hagut de treballar
molt intensament per tal que esti-
guesin llestes les instal·lacions per
iniciar el curs sense problemes,
malgrat que encara algunes parts
del centre no estiguesin del tot
acabades, però que ho estaran en
les properes setmanes.

A tothom li agrada que les coses
es facin bé i amb temps suficient,
però no sempre surten tal i com ho
desitgem i en aquest cas no pas per
culpa nostra, però estem contents
perquè hem aconseguit que s’iniciï
el curs escolar sense problemes i
que tinguem una escola nova mo-
dèlica amb unes condicions es-
pectaculars, que donaran un gran
servei als nois i noies del nostre
municipi.

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

opinió «««««

sumari «««««
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pàg. quatre

»»»»» hisenda i règim interior

En el Ple del darrer mes, celebrat
el dia 28 de setembre, es van
aprovar provisionalment les orde-
nances fiscals per a l’any 2007, i
que, per tant, entraran en vigor a
partir del proper 1 de gener.

Les ordenances fiscals regulen
tots els tributs, és a dir, els impostos
com l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI), sobre Activitats Econòmiques
(IAE), el de vehicles, i altres, així com
les taxes municipals com són les de
recollida d’escombraries, les del
cementiri municipal o els certificats
emesos per l’Ajuntament, tràmits
urbanístics, entre d’altres.

El criteri general adoptat per a
revisar aquestes taxes, així com
l’Impost sobre Vehicles, i l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, ha
estat actualitzar-les amb l’increment
del cost de la vida, és a dir, un 3,9 per
cent, que és l’Index General de Preus
al Consum a Catalunya durant el
darrer any.

D’aquest criteri general se n’ha
exclòs l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI), ja que aquest últim únicament
tindrà la variació que fixa l’Estat dins
dels deu anys següents des que

Noves ordenances fiscals per al 2007

s’apliquen nous valors cadastrals,
cas en què es troba aquest muni-
cipi. També en queden exclosos
l’Impost sobre l’Increment del Va-
lor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana i l’Impost sobre Construc-
cions, Instal·lacions i Obres, ja que
els valors que utilitzen per al seu
càlcul ja es veuen actualitzats, això
és, els valors cadastrals i pressu-
postos d’obres respectivament.

Cal dir que com a novetat s’ha

redactat una modificació de l’orde-
nança fiscal que grava les empreses
explotadores de serveis per tal que
les operadores de telefonia mòbil
passin a contribuir també a la hisenda
local, fet que fins ara no estava co-
bert legalment.

Per resoldre qualsevol dubte, po-
deu anar a l’oficina que l’Organisme
de Gestió Tributària té a l’ajunta-
ment, que és qui s’encarrega de la
gestió d’aquests tributs.

»»»»» cultura i educació

La taxa del cementiri municipal s’ha actualitzat amb l’increment del cost de la vida

Amb aquest primer Cicle d’espec-
tacles infantils i familars, el Patronat
Municipal de Cultura ha apostat
decididament per una programació
de qualitat adreçada principalment
al públic infantil i familiar. Petits i grans
podran gaudir d’espectacles de mú-
sica, màgia, pallassos, titelles, ani-
mació, contes, cançó, balls i, natu-
ralment, teatre.

Per a més informació, podeu con-
sultar els fulls informatius que tro-
bareu als equipaments municipals i
al web www.lesfranqueses.cat.

I Cicle d’espectacles infantils i familiars
COMPANYIA I OBRA

Poco Sueño
Periferia Teatro

Calidoscòmic
Marcel Gros

Colossal
Teatre Mòbil

Mil grullas
La Canela Teatro Títeres

Màgiacadabra
Mag Lari

Wimoheh, concert familiar
L’Auditori de Barcelona

DIA, HORA I PREU

14 d’octubre 18 h
4 euros

28 d’octubre 18 h
Gratuït

4 de novembre 18 h
4 euros

11 de novembre 18 h
4 euros

25 de novembre 18 h
4 euros

2 de desembre 18 h
4 euros

LLOC

Casal Cultural de
Corró d’Avall

Teatre-Auditori de
Bellavista

Casal Cultural de
Corró d’Avall

Teatre-Auditori de
Bellavista

Casal Cultural de
Corró d’Avall

Teatre-Auditori de
Bellavista
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cultura i educació «««««

pàg. cinc

Un any més, les Franqueses va
celebrar la Diada Nacional de Cata-
lunya amb l’organització d’una confe-
rència a càrrec d’una personalitat
de la cultura catalana. Enguany por-
tava el títol de “La gran nació de la
cultura” i la va pronunciar l’escriptor
i periodista Xavier Bru de Sala a la
sala d’actes de l’edifici consistorial,
plena de gom a gom.

Aquest nou curs ha suposat un
esforç per a tothom: d’una banda
es comença a aplicar l’ampliació de

Totes les escoles del municipi inicien
les classes en les dates previstes

Xavier Bru de Sala pronuncia
la conferència de la Diada

Els actes commemoratius, des-
prés de l’habitual refrigeri al vestíbul
de l’Ajuntament, van continuar amb
el seguici fins al monòlit de l’11 de
setembre al carrer del Tagamanent,
on es va realitzar la tradicional ofrena
floral, amb la participació de nou
entitats i de sis partits polítics del
municipi, a més del mateix ajunta-
ment.

l’horari de primària amb una hora
més, “la sisena hora”; de l’altra,
s’ha hagut de resoldre a corre-

cuita l’emergent necessitat de
places escolars. De fet, aquest ha
estat el motiu que en alguna
escola de la comarca s’hagi
retardat la data d’inici de curs.

A les Franqueses, però, tots els
alumnes van començar les classes
el dia previst d’inici de curs, el passat
12 de setembre. L’empresa Cons-
trucciones y Dragados Especiales,
S.A. i l’Ajuntament de les Franqueses
van estar treballant fins a la matinada
del mateix dia 12 perquè tot estigués
a punt, també al nou edifici del CEIP
Guerau de Liost. L’empresa va lliurar
a la direcció de l’escola l’accés prin-
cipal, la recepció, els despatxos i lava-
bos de la planta baixa, el menjador,
la cuina i una part del pati de la
primera planta, i tota la 2a planta, on
es troben les aules de primària.

Els espais on encara s’hi està
treballant -bàsicament les aules
d’activitats especials, la biblioteca i el
gimnàs-, s’han separat de la resta
amb un envà provisional que impe-
deix que cap alumne hi pugui accedir.
D’aquest nou edifici, que estarà to-
talment acabat durant el mes d’oc-
tubre, destaca el fet que el gimnàs,
els vestidors, la biblioteca, la cuina i el
menjador podran actuar com a
espais independents, amb els seus
propis accessos des de l’exterior.

Dues
fotografies
de l’interior

del nou
edifici de
l’escola

Guerau de
Liost: una de

les classes
d’educació

infantil i el
menjador
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»»»»» cultura i educació

Aquesta tardor, el Patronat Muni-
cipal de Cultura ha programat diver-
ses exposicions al Centre Cultural de
Bellavista. Concretament quatre.
Són les següents:

-L’exposició “12 anys del Club”, or-
ganitzada conjuntament amb el club
d’Escacs, que es podrà veure fins al
15 d’octubre.

-L’exposició col·lectiva de tres ar-
tistes de la comarca (Helen Moreno,

El 13 de setembre va tenir lloc a la
sala d’actes de la Biblioteca Munici-
pal la presentació de la 6a edició del
programa Aules Internet. Una acció
que compta cada any amb molta

Nous cursos de les Aules Internet
participació, tal i com ho proven el
centenar de persones que van as-
sistir-hi.  En primer lloc, els regidors
de Cultura i Educació i de Benestar
Social, Joventut i Sanitat, juntament
amb l’alcalde, van fer lliurament
de122 diplomes corresponents als
cursos de l’edició anterior. Segui-
dament la directora de la Biblioteca
va passar a presentar l’oferta del
nou curs.  Una oferta d’estructura
consolidada, però que incorpora
novetats d’acord amb la dinàmica
que caracteritza els continguts de la
formació: les TIC.

Enguany hi ha programats 24 cur-
sos amb un total de 170 places, 6
càpsules d’Internet i Correu elec-
trònic i 8 conferències monogràfi-
ques sobre temes relacionats; tant
les Càpsules Express com els Mo-

nogràfics, ambdós totalment gra-
tuïts, no tenen cap tipus de limitació,
fet que fa que en aquestes modalitats
no sigui requerida la inscripció prèvia.

Els continguts de la  línia formativa
de les Aules Internet tenen dues
vessants. Per una banda es donen
coneixements tecnològics i procedi-
mentals, útils per a desenvolupar-se
amb èxit i en sintonia a les necessitats
dels nostres dies i, per l’altra, es
potencien els aspectes d’utilització
pràctica d’aquests coneixements,
tant a nivell d’assolir competències
en el maneig de la informació, com
en l’aplicació pràctica de les mateixes.

Podeu consultar-ne la programa-
ció a www.lesfranqueses.cat. Ins-
cripcions a la  Biblioteca Municipal i a
la Sala de Lectura Can Ganduxer
dins els horaris d’obertura del servei.

Exposicions per a tots els gustos
al Centre Cultural de Bellavista

Dolors Serra i Núria Tort), que ens
presentaran les seves pintures a l’oli
i tècniques mixtes, a partir del 20
d’octubre i fins al 5 de novembre.

-La V Mostra de Bonsais Nishikiten,
organitzada per l’Associació Cultu-
ral Art del Bonsai, que es podrà veu-
re els dies 10, 11 i 12 de novembre.

-L’exposició de la pintora Magda-
lena Jiménez, prevista a partir del
17 de novembre.

El passat 12 de setembre també
es van iniciar les classes a l’Escola

Un nou curs a l’escola de música
Municipal de Música Claudi Arimany.

Aquest curs acadèmic, l’Aula de
Música Moderna amplia la seva ofer-
ta formativa amb el Nivell II, que es
dividirà en educació de l’oïda i har-
monia i que es posaran en pràctica
a la classe de Combo.

També s’han obert les preins-
cripcions per a una coral de pares,
mares i tothom que s’hi vulgui
apuntar.

Així mateix també destaquem
l’avançat estat de les obres de Can
Penyes, edifici que permetrà  l’estre-
na de més aules i de bucs d’assaig  i
enregistrament.

Continua el
projecte Roda

El passat mes de juliol l’Ajuntament
de les Franqueses i el Departament
d’Educació de la Generalitat van sig-
nar la continuïtat del conveni de
col·laboració per seguir realitzant el
Projecte RODA. L’Ajuntament conti-
nuarà, un curs més, fent-se càrrec
de la formació pràctica dels alumnes
que participen en aquest projecte,
dirigit per l’IES Lauro.

Es tracta d’un projecte educatiu,
innovador i ambiciós que s’adreça a
alumnes de secundària, amb l’objec-
tiu de possibilitar una oferta educa-
tiva adequada al ritme d’aprenen-
tatge dels alumnes que requereixen
una metodologia adaptada i, més
directament, vinculada a la prepa-
ració per a la pràctica professional i
la vida adulta. En aquest sentit, gran
part de la formació es centra en
l’aprenentatge d’hàbits, habilitats i
tècniques en branques com l’auto-
moció i la puericultura. Aquestes
pràctiques es fan directament en
espais de treball pràctic.

El projecte es va iniciar al curs
2003/04 i des de llavors la valoració
tant per part de l’IES Lauro com de
l’Ajuntament, pares i alumnes és
molt positiva.

Un moment
de l’entrega
de diplomes
als alumnes

del curs
passat

Les obres de
Can Penyes
estan força
avançades
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obres, serveis i medi ambient «««««

902 250 370

NOU TELÈFON D’AVARIES
DE SOREA

900 101 338

NOU TELÈFON DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS

Fa ja uns mesos que van comen-
çar les obres de construcció d’una
planta de reciclatge de runes
provinents de la construcció en un
solar propietat de l’Ajuntament de
les Franqueses situat al polígon
industrial Pla de Llerona, al costat
de la deixalleria. Es tracta de l’única
planta d’aquestes característi-
ques que hi haurà a la comarca i
es preveu que reciclarà 200.000
tones de material a l’any, 75.000
de les quals es transformaran en
grava neta de tamany de gra en-
tre 20 i 60 mm i 75.000 més de
mida 60-120 mm.

Aquesta planta s’està construint
en un solar municipal de 23.450 m2
de superfície situat entre la Via Euro-
pa i el carrer d’Itàlia, gràcies a un
conveni signat amb l’empresa Gestió
de Runes del Vallès Oriental, S.L., pel
qual el consistori es compromet a
cedir-li l’ús del terreny durant 25
anys a canvi d’un lloguer mensual. Es
dóna la circumstància que en aquest
solar hi havia ubicat l’antic dipòsit
municipal de vehicles, que ja es va
traslladar a finals d’any al nou dipòsit
del carrer de Suïssa del mateix
polígon.

L’activitat que es realitzarà a la
planta consisteix en el reciclatge de
material procedent de la construcció
i s’aconsegueix mitjançant el

següent procés:
-Recepció de material i pesada

de camions
-Abocament de material direc-

tament a la línia de procés
-Precribat (< 150 mm)
-Separació de material de rebuig

de gran tamany a diferents conte-
nidors: voluminosos, formigó, bi-
gues, fustes, ferros i banals

-Trituració mitjançant molí d’im-
pactes

-Separació de ferros (imant over-
band)

-Cribatge múltiple: 0-20 mm

Les Franqueses tindrà l’única planta
de reciclatge de runes de la comarca

La planta de reciclatge de runes començarà a funcionar el 2007

(fins), 20-60 mm (tot-ú) i 60-120
mm (graves)

-Estocatge de produïts
-Triatge manual de rebuig a con-

tenidors: fustes, banals i metalls
-Retorn a trituració de > 120 mm
Les graves resultants abans

descrites es traslladen a una part
de la planta per a la seva venda.

El pressupost d’execució per con-
tracta del projecte de construcció
puja a 1.231.027 euros. La previsió
era que les obres duressin uns sis
mesos i s’hi pogués començar l’ac-
tivitat el 2007.

L’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès i el Consorci per a la Defen-
sa de la Conca del Riu Besòs han
signat un conveni amb la finalitat de
remodelar l’estació depuradora
d’aigües residuals de Corró d’Amunt
mitjançant la incorporació de
contactors biològics rotatius.

La depuradora a remodelar està

situada en una finca de propietat
municipal de 411 m2 de superfície.
Mitjançant el present conveni, l’A-
juntament es compromet a cedir
la finca descrita al Consorci durant
50 anys i aquest es compromet a
realitzar les obres sota supervisió
dels tècnics municipals i a costejar-
les íntegrament.

Es remodelarà la depuradora
de Corró d’Amunt
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»»»»» obres, serveis i medi ambient

El Ple del mes de juliol va aprovar
amb 13 vots a favor (CiU, ERC, GIPF,
PP i EV) i 3 abstencions (PSC), una
moció d’alcaldia que manifesta el
rebuig del consistori al Decret 310/
2006, de 25 de juliol, pel qual
s’aprova el Pla d’infraestructures
del transport de Catalunya-
Infraestructures terrestres: xarxa
viària, ferroviària i logística, publicat
en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 4685, de 27 de juliol
de 2006, aprovat pel Consell
executiu del Govern de la Generalitat
en sessió de data 25 de juliol de
2006, i que contempla dues
actuacions en l’apartat de xarxa viària
que afecten el terme municipal de
les Franqueses del Vallès, en
concret:

-Xarxa transeuropea. Corredor
Mediterrani: Nova autovia A-7: en-
tre Vilafranca i Sant Celoni.

-Xarxa bàsica primària. Eixos a
l’entorn metropolità de Barcelona.
Eix Vallès Oriental - Maresme (C-60 -
Les Franqueses-Mataró. C-60:
perllongament des de la Roca del
Vallès a les Franqueses (Marata).

En l’argumentació de la moció es

L’Ajuntament ha fet instal·lar un
total de 82 bancs del model Loira de
la Fundició Dúctil Benito en dues

S’han acabat les obres d’amplia-
ció del cementiri municipal de Cor-
ró d’Avall. Les obres han consistit
en la construcció de 112 nínxols a
la part nord del cementiri, cosa
que fa situar el nombre total de
nínxols en 1.161.

Les obres, realitzades per Bassa
Mar, S.A. per encàrrec de l’empre-
sa municipal Les Franqueses
Entorn Verd, han costat 96.494,72
euros.

L’única tasca que restava per
realitzar-hi és l’enjardinament, que
s’ha deixat per a aquest mes d’oc-
tubre, per causes climatològiques.

Encara no teniu el
cubell per a la
recollida
selectiva de
les deixalles?

PODEU ANAR A RECO-

LLIR-NE UN AL SAC:

a les oficines de

l’Ajuntament (ctra. de

Ribes, 2 - Corró d’Avall) o

de Bellavista (C/ Aragó, 24)
FOTO: J

OAQUIM BATLLE

El Ple aprova una nova moció
de rebuig al quart cinturó

diu que aquestes dues actuacions
previstes fan referència directament
i indirecta a la denominada Autovia
Orbital de Barcelona (IV Cinturó),
infraestructura a la qual aquest
Ajuntament i moltes entitats del
municipi han mostrat reiteradament
el seu rebuig i oposició. A més, també
s’hi assenyala que el Ple de
l’Ajuntament ha aprovat des de l’any
1994 fins a quatre resolucions en
contra d’aquest traçat.

El cementiri de
Corró d’Avall té
112 nínxols nous

L’Ajuntament instal·la 82 bancs
nous en dues places del municipi

places de Bellavista. Concreta-
ment, n’ha posat 51 a la plaça
Major i 31 a la plaça de l’Esbarjo.

Els dos indrets són molt utilitzats
pels veïns i veïnes d’aquest nucli
de població. És per això que l’Ajun-
tament va pensar a renovar els
bancs que hi havia fins aleshores i
a afegir-ne de nous, multiplicant
per cinc els seients instal·lats.

A més, a la plaça Major es va
reubicar la font que hi havia col·lo-
cant-ne una de nova  i es van posar
tres papereres noves. El cost
d’aquesta actuació és de 17.000
euros.

A la plaça
Major de

Bellavista s’hi
han posat 51

nous bancs
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Les obres que han de desenvolu-
par el Pla Parcial del sector P de
Llerona han començat aquest
mes d’octubre, un cop van ser
aprovades definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barce-
lona i adjudicades per l’empresa
municipal Les Franqueses Entorn
Verd. Aquest projecte s’executa
per dotar de més sòl industrial el
municipi amb l’ampliació del polígon
industrial del Pla de Llerona per la
seva part sud, cap al límit amb Ca-
novelles. Amb tot, aquestes obres
també permetran la realització de
dos projectes emblemàtics: la
construcció d’un parc de 135.000
m2 de superfície -el parc del
Falgar- on actualment hi ha la gra-
vera Behema, i d’un pont sobre el
riu Congost que enllaçarà l’avingu-
da d’Europa i el Camí antic de Vic.

L’execució del Pla Parcial del sec-
tor P posarà a disposició del sector
industrial 241.700 m2 de sòl, amb
tots els serveis, l’obertura de nous
carrers i la instal·lació d’enllume-

nat públic. Pel que fa a les noves
zones verdes, ocuparan un total
de 170.500 m2 de superfície, en-
tre els dos parcs que es realitza-
ran: el del Falgar i el de la Verneda.

El parc del Falgar ocuparà una
superfície de 134.390 m2 i es
construirà en una zona molt de-
gradada que actualment ocupa
l’empresa de fabricació de formigó
Behema. L’element més destacat
d’aquest parc serà un gran llac de
22.000 m2 de superfície, que
disposarà de moll embarcador. A
banda del llac, el parc tindrà una
gran zona d’aparcament, un oce-
llari, una zona de pícnic, pistes de
petanca, una zona de jocs infantils
i de gimnàstica, minigolf i tir amb
arc, un escenari, dos miradors, un
edifici amb bar-restaurant, una
piscifactoria i un carril bici.

A banda d’aquest parc, el projec-
te també preveu construir-ne un
altre de 44.330 m2 a tocar d’a-
quest. Es tracta del parc de la
Verneda i porta aquest nom per-

Comença la urbanització del sector P,
que ha de fer realitat el parc del Falgar

què en aquest lloc es vol recupe-
rar un espai molt degradat amb la
creació d’un nou bosc de ribera,
una verneda. A banda de la planta-
ció de vegetació, també s’hi farà
un carril bici que enllaçarà amb el
del parc del Falgar i una passarel·la
per poder accedir al nou pont que
passa just per sobre del parc.

Pel que fa al pont, la seva cons-
trucció s’ha plantejat per tal d’ab-
sorbir les necessitats del trànsit
que en aquests moments es reso-
len a través de dos guals construïts
a sobre de la llera del riu Congost,
que són totalment insuficients, i
que sempre que plou es tanquen.
El pont es construirà a l’altura del
carrer de França, on es realitzarà
una rotonda. L’empresa munici-
pal Les Franqueses Entorn Verd
ha adjudicat les obres a la unió
temporal d’empreses formada
per les societats anònimes FCC
Construcción i Servià Cantó per
un import de 15.778.478 euros. El
termini d’execució és de 20 mesos.

1. Parc del Falgar;
2. Pont sobre el Congost

3. Parc de la Verneda;
4. Zona industrial

1

2

4

3
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> INVERSIONS D’OBRA CONSOLIDADA
Estació de tren de Bellavista
Ronda Nord
CEIP Guerau de Liost
IES Lauro
Casal d’Avis i Centre de Dia de Corró d’Avall
CAP Bellavista
Millores a la carretera de Ribes
Pisos de protecció oficial de Can Calet
Pisos protecció oficial de la ctra. de Cànoves
Col·lector Mil Pins
Col·lector Els Gorcs
Col·lector Can Suquet
Rotonda ctra. de l’Ametlla
Portada d’aigua potable a Llerona
Residència Les Franqueses
Oficina de correus

> OBRES PENDENTS D’EXECUTAR
Pas a nivell al camí de Can Ramon Coix
Pas a nivell estació de Corró d’Avall
Pavimentació camí depuradora
Nou CEIP a Bellavista
Nou institut a Corró d’Avall

El motiu principal
d’aquesta obra es
justificava pel fet que
es tracta d’un carrer
utilitzat freqüent-
ment tant per vehi-
cles com per via-
nants. El carrer de
Catalunya, tram urbà
de la N-152a que cre-
ua Llerona, consti-
tueix la via principal
d’aquest nucli i per
aquesta raó es feia
essencial que els via-
nants poguessin gau-
dir d’una vorera am-

En deu anys les Franqueses ha
rebut d’altres administracions
68,6 milions d’euros en inversions

Les Franqueses ha rebut en el
període 1997-2006 un total de
68.607.000 euros en inversions
d’altres administracions, la majoria
d’elles de la Generalitat de Catalu-

nya, però també del Ministeri de
Foment, de la Diputació de Barce-
lona i d’altres entitats depenents
d’alguna d’aquestes tres adminis-
tracions supramunicipals.

2.700.000 €
40.000.000 €

2.803.557 €
3.600.000 €
1.350.000 €
1.500.000 €

400.000 €
1.413.851 €
1.102.734 €

266.000 €
249.000 €
190.000 €
405.000 €

1.010.000 €
2.160.000 €

370.000 €

2.374.800 €
417.048 €
295.000 €

3.000.000 €
3.000.000 €

El carrer de Catalunya de Llerona ja disposa de
voreres més amples i de nous aparcaments

L’arranjament de les voreres ha permès crear nous aparcaments

pla en tots els seus trams, ja que
aquesta amplada es veia reduïda
en alguns punts i, fins i tot, hi havia
trams sense vorera. Aquest tram
de carretera ha assolit un caràc-
ter principalment urbà, de mane-
ra que resultava necessari fer-hi
alguna actuació per reduir la veloci-
tat dels vehicles i afavorir l’entorn
social del nucli.

El projecte d’execució proposa-
va fer una renovació total de les
voreres col·locant-hi noves peces
de vorada i panot, incloent la
col·locació de rigola en tot l’àmbit.
També s’ha realitzat una renovació
i homogenització dels guals de
vehicles. La nova amplada de la vo-
rera és en el seu tram més estret
de 2 metres, arribant fins als 3,40
m en els seus punts més amples,
a excepció d’un nou tram de vorera
d’1,10 m que s’inicia a l’alçada del
carrer de l’Església i discorre en
direcció nord per la banda del con-
cessionari de cotxes. Això es deu a
la manca de superfície a causa del
desnivell que hi ha entre la calçada
i l’aparcament de cotxes del con-
cessionari.

A part de donar-li aquest nou
aspecte a les voreres del carrer
de Catalunya també s’ha aprofitat
l’actuació per realitzar una millora
molt important de l’accessibilitat,
portant a terme la formació de
guals per a vianants a cada canto-
nada afavorint d’aquesta manera
la facilitat de circulació de gent
gran, de cadires de rodes, cotxes
de nens petits, carrets de la com-
pra, etc. Els passos de vianants
s’han tornat a repintar així com
l’eix de la calçada i altres zones pin-
tades. També s’ha creat un nou
pas de vianants a l’alçada del
semàfor proper a l’entrada del
concessionari.

Les obres, que també han servit
per renovar les voreres del carrer
de l’Església, les ha realitzat l’em-
presa Hidráulica y Obras, SA, per
encàrrec de l’empresa municipal
Les Franqueses Entorn Verd, SA,
per un import de 177.535 euros.
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El 9 d’octubre, amb l’edició d’a-
quest butlletí ja tancada, l’Ajunta-
ment havia de fer públiques les llis-
tes definitives amb les sol·licituds
admeses i excloses que optaven a
algun dels 26 habitatges de pro-
tecció oficial de promoció munici-
pal situats al carrer de la Torre
Pinós de Bellavista.
Així, doncs, mirant
la puntuació assoli-
da, a hores d’ara ja
se sap quines són
les persones que
han aconseguit for-
mar part de la llista
de veïns i veïnes de
les Franqueses que
podran comprar
una vivenda en
aquest edifici.

El procés es va
iniciar el 12 de juny

S’han acabat les obres d’urba-
nització de la Unitat d’Actuació
número 22, situada a Llerona,
concretament entre l’eix viari que
formen el carrer de l’Església i el
camí de Marata, el torrent de San-
ta Margarida i el carrer del
Ferreret. La UA-22 està envoltada
de sòl urbà, per la qual cosa
necessitava acabar de desenvo-
lupar les seves infraestructures
per tal de relligar adequadament
els sectors urbans perimetrals.

La urbanització de la UA-22 ha
permès, doncs, donar sortida al
carrer del Cadí, que ara enllaça amb
la rotonda que s’ha construït a
l’encreuament d’aquest carrer amb
el camí de Marata i el carrer de
l’Església, un punt que era molt
conflictiu pel que fa al trànsit rodat. A
banda, el projecte també ha reservat
una zona de 800 m2 de superfície
destinada a equipaments, i s’ha
realitzat una nova zona verda de
2.250 m2. Aquí també s’ha apro-
fitat per fer més accessible el camí
que va a la font de Santa Margarida
i s’ha netejat el torrent que porta
el mateix nom.

Serxar, SA ha fet les obres per
encàrrec de l’empresa municipal
Les Franqueses Entorn Verd per
un import de 398.470 euros.

D’altra banda, aprofitant la
proximitat d’aquestes obres, l’em-
presa Serxar, SA també ha realit-
zat un passatge amb paviment de
formigó per enllaçar el carrer del
Cadí amb el carrer del Ferreret,
que d’aquesta manera disposa
d’una digna sortida per a vianants,
cosa que abans no tenia ja que
era un cul de sac. Aquestes obres
han costat 29.230 euros.

Es publiquen les llistes definitives
amb els adjudicataris dels pisos
de protecció oficial de Bellavista

S’acaben les obres
de la UA-22

Rotonda
situada a la

cruïla dels
carrers de
l’Església i

del Cadí
amb el Camí

de Marata

El 15 de juliol al matí, amb l’assis-
tència d’unes cinc-centes perso-
nes, va tenir lloc l’acte d’inaugura-
ció del Circuit Ferroviari Cal Gabatx,
el primer circuit permanent de
trens en miniatura tripulats que
es construeix al Vallès Oriental.

El circuit, de 625 metres de
recorregut -amb túnel i aquaducte
inclosos- està situat al parc de Cal
Gabatx, entre el carrer del mateix

nom i el Camí antic de Vic, al polígon
industrial del Congost.

Es tracta d’una iniciativa conjun-
ta de l’Ajuntament i el Centre d’Es-
tudis Ferroviaris Via Oberta per
acostar a tothom el món del ferro-
carril. Al circuit, que està obert els
dissabtes de 18 a 21 h (a la prima-
vera-estiu) i els diumenges de 11
a 14 h (a la tardor-hivern), s’hi po-
den fer passejades gratuïtes.

Passejos en tren al circuit
ferroviari de Cal Gabatx

passat, quan 500 persones van
assistir a la presentació de la pro-
moció que es va fer al Centre Cul-
tural de Bellavista (a la foto). Pos-
teriorment, del 15 de juny al 14 de
juliol es van presentar 154 sol·lici-
tuds 52 de les quals van ser exclo-
ses per incomplir algun requisit.
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Gràcies a una subvenció rebuda
per part de la Secretaria per a la
Immigració de la Generalitat de
Catalunya, s’ha pogut iniciar un
curs de formació per a joves de 16
a 18 anys nouvinguts i sense co-
neixement de l’idioma.

Es tracta de poder donar una
sortida formativa a joves que,
acabats d’arribar, ja no poden
accedir a l’institut i tampoc poden
inserir-se al món laboral per mo-
tius d’edat. Per altra banda, l’accés
a d’altres recursos prelaborals el
troben vedat per manca de co-
neixement del català i/o castellà.

Amb aquesta actuació podran
rebre una atenció personalitzada,
tota vegada que alfabetització i
coneixement de les assignatures
bàsiques instrumentals. També es
pretén l’adquisició d’hàbits d’estudi
i el coneixement de l’entorn més
immediat. El treball en grup esdevé
fonamental per aprofundir dins
l’àmbit relacional i social.

Aquests projecte es portarà a
terme conjuntament amb l’Ajunta-
ment de la Garriga i beneficiarà un
total de 15 joves. La durada inicial
del projecte és de 4 mesos, enca-
ra que s’estudiaran les possibili-
tats de viabilitat per a l’any 2007.
El cost total d’aquest programa
és de 15.200 EUR.

Curs pont per als
joves nouvinguts

El passat 11 de setembre el Ca-
sal d’Avis de Bellavista va voler or-
ganitzar uns quants actes per
commemorar la Diada Nacional
de Catalunya.

Núria Garrell, de l’associació
Conèixer Catalunya, va oferir una
xerrada sobre la història de
Catalunya davant d’un centenar
d’assistents. Després de la confe-
rència, un total de 160 socis i sò-
cies del Casal van gaudir d’un típic
dinar amb mongetes i botifarra al
mateix casal, amenitzat amb sar-
danes, música tradicional i tampoc
no va faltar l’himne de Catalunya.
L’acte va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde, Francesc Torné, i
de la regidora de Benestar Social,
Joventut i Sanitat, Rosa Colomé.

El Casal d’Avis de Bellavista
celebra la Diada Nacional

Un moment
del dinar que

es va fer al
Casal d’Avis

de Bellavista

Amb l’objectiu de donar suport
psicosocial a les persones cuida-
dores, des dels serveis socials
s’engega aquest mes d’octubre
un grup de suport a cuidadors i
cuidadores informals.

Es tracta d’oferir un espai tera-
pèutic a les persones que tenen al
seu càrrec familiars malalts amb
gran dependència (alzheimer, de-
mències senils, greus disminuci-
ons...). Aquestes persones acostu-
men a patir conseqüències arrel
de la situació familiar: aïllament,
manca de relacions socials, senti-
ments de culpa, cansament, insom-
ni, pèrdua del lloc de treball o
reducció de la jornada laboral, pro-
blemes de salut físics i psicològics,
etc. Amb el pas del temps, aques-
tes situacions es fan cròniques i
poden empitjorar notablement.

Per poder cuidar els altres, pri-
mer s’ha de saber cuidar-se un
mateix. Per això, des del grup es
volen donar les eines necessàries
per comprendre, per una banda,
la malaltia d’alzheimer, i per una
altra, donar un suport psicològic
especialitzat a aquestes persones,

que sovint s’obliden d’elles ma-
teixes darrera de la cura d’un
ésser estimat.

L’objectiu general és oferir un
espai de relació i  formació perquè
puguin viure l’experiència de cui-
dar d’una manera satisfactòria i
disposin d’habilitats i coneixement
per atendre la persona gran.

Altres objectius són:
-Afavorir l’expressió de senti-

ments
-Oferir un suport
-Prevenir situacions de sobre-

càrrega
-Afavorir les relacions socials
-Donar informació sobre dife-

rents àmbits d’atenció personal
-Promoure l’actitud d’autocura
-Donar informació sobre recur-

sos existents...
El grup té una durada de 12 mesos

i pot donar cabuda fins a 15 perso-
nes. Es reunirà amb una periodicitat
quinzenal en 22 sessions. Es durà
a terme amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona i és gestionat
per la Creu Roja. Les persones
interessades poden dirigir-se als
serveis socials municipals.

S’engega un grup dedicat a
persones cuidadores
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Aquest curs escolar està prevista
la posada en marxa d’un nou pro-
grama que vol donar atenció a pa-
res i mares, així com als seus fills. Es
tracta del projecte Espai pares,
Espai joves. Els seus objectius
bàsics són: oferir un espai als pa-
res i als joves, independents, des
d’on tinguin l’oportunitat de com-
partir vivències, contrastar idees,
concebre expectatives davant la
seva realitat, modificar actituds i
sensibilitzar-se davant de determi-
nats aspectes del procés de
l’adolescència, i uns altres, davant
la funció educativa dels pares.

El 21 de setembre, dins del Pro-
grama de dinamització de la gent

El servei de tarda C-17 del pla supramunicipal de drogodependències el podeu trobar el:

> 1r  i 3r dimecres de mes, de 18 a 20 h, al Punt d’Informació Juvenil de Bellavista
> 2n i 4t dimecres de mes, de 18 a 20 h, al Punt d’Informació Juvenil de Corró d’Avall

S’inicia un programa d’atenció
a pares, mares i alumnes

En definitiva, es tracta de donar
unes eines que afavoreixin l’àmbit
relacional dels joves amb els seus
progenitors i viceversa. Poder
expressar opinions i buscar fórmu-
les d’apropament pares/fills en el
complex camí de l’adolescència.

La durada prevista és de 6 ses-
sions amb els pares i 6 sessions
amb els joves d’una hora i mitja de
durada que culmina amb una sessió
conjunta de dues hores amb l’ob-
jectiu de crear ponts de connexió
entre ells i fer de mitjancers en
aquells punts necessaris per mi-
llorar les relacions. Es fa una anàlisi

Cent persones a la sortida
de gent gran a Sabadell

gran, es va organitzar una sortida
per visitar el patrimoni arquitectò-

nic de la Caixa de Sabadell a diver-
sos edificis modernistes de la
ciutat. L’excursió es va comple-
mentar amb una visita a la Masia
de Can Deu, que permet reviure
com era la vida de pagès a finals
del segle XIX a través del mateix
edifici, del mobiliari d’època i d’una
exposició permanent d’eines agrí-
coles. Per acabar, més de cent
persones van anar a dinar al Casal
d’Avis de Sabadell, on els van oferir
un àpat complert amb bona com-
panyia.

Aquestes sortides tenen molt
bona acceptació i acollida per part
del col·lectiu, ja que per un preu
simbòlic tenen l’oportunitat de
passar tota un dia  fora de casa, on
sempre es busca alguna activitat de
caràcter cultural i lúdica que faci
la jornada entretinguda i interes-
sant a la vegada.

de les vivències i es fomenta la dis-
cussió grupal, conclusions conjun-
tes i compromisos per al futur.

Aquesta activitat es porta a
terme amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona, que assumeix
les despeses del professional. Des
de l’Ajuntament es realitza la
coordinació general i la seva posa-
da en marxa, així com es dóna el
suport necessari per al correcte
desenvolupament de l’activitat.

Els beneficiaris d’aquesta actua-
ció seran els alumnes del projecte
RODA que es porta a terme a l’IES
Lauro des de fa diversos cursos, ja
que representa un complement
als plantejaments d’aquest projec-
te oferint un suport i atenció en
l’àmbit de les relacions familiars
dels mateixos i en podran gaudir
unes 15 famílies en total.

C-17
atenció personalitzada a joves,
orientació professional en temes
de drogodependències i hàbits
saludables
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Corró d’Avall

Bellavista
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1. Cremada de l’ajuntament; 2. Ball de l’Espolsada;
3. Concert jove a càrrec d’Hotel Cochambre.

FOTO 1 i 3: Benestar Social. FOTO 2: Ismael Cañas

1. Ball organitzat per l’AVV
Bellavista a la plaça Major;
2. Concert de música kora

a la plaça de l’Esbarjo;
3. Correfoc a càrrec dels

Encendraires.
FOTO 1: Jordi Pey

FOTOS 2 i 3: Benestar Social
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Llerona

Corró d’Amunt

Marata
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1. Botifarrada
popular;

2. Teatre amb
el Grup de

Teatre Boina.
FOTOS:

Jordi Pey

1. Teatre «Gente bien», a càrrec del grup del
Centre Cultural de Marata; 2. Ball de l’Espolsada.
FOTO 1: Eva Navarrete. FOTO 2: Manel Navarrete 2
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1. Placa al
civisme a

Josep Lluís
Pujol;

2. Concert de
Barricada al

Rockallerona.
FOTOS:

Jordi Pey
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»»»»» dinamització econòmica

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h>
dimarts i dijous de 16 a 18 h>

A L’AJUNTAMENT

A principis de setembre es van
iniciar els cursos de formació adre-
çats a persones en situació d’atur.
L’elecció dels cursos ha estat
realitzada sobre les demandes
detectades en la borsa de treball
del municipi, així com de l’opinió
rebuda dels empresaris quant a
qualificació dels demandants
d’ocupació. Els cursos són:

1. Iniciació a Internet per a per-
sones amb discapacitat, 89 hores.

2. Administratiu comercial, 244
hores.

3. Auxiliar d’infermeria en geria-
tria, 284 hores.

Tots ells tenen les pràctiques en
empreses, d’aquesta manera es
poden introduir dins del món laboral
gradualment.

El proppassat 4 de setembre
van començar els Plans d’ocupació
aprovats pel Servei d’Ocupació de
Catalunya del Departament de
Treball de la Generalitat de Cata-
lunya per al present any. Es tracta
d’una subvenció destinada a la con-
tractació de treballadors desocu-
pats per a la realització d’obres i
serveis d’interès general i social.

Aquestes iniciatives ocupacio-
nals tenen un doble objectiu, d’una
banda la contractació laboral de
persones en situació d’atur que
tenen dificultat a l’hora de trobar
feina i, per l’altra, l’execució d’obres
i serveis útils i necessaris per al
municipi.

Amb aquestes accions ocupacio-
nals, l’Ajuntament participa, acti-
vament, en la inserció d’un col·lec-
tiu de treballadors i treballadores
que tenen més difícil que d’altres
l’accés al mercat de treball.

Els Plans d’ocupació d’aquest any
tenen una durada de 6 mesos i es
contractaran un total de 12 perso-
nes per poder-los desenvolupar. Els
projectes que duran a terme són els
següents:

- Manteniment de vies públiques.
- Protecció i manteniment de zo-

nes naturals.
Amb aquestes iniciatives es re-

força l’actuació de l’Àrea de Dina-
mització Econòmica de l’Ajunta-
ment en la inserció laboral de les
persones del municipi que es
troben en situació d’atur.

Cursos de formació per a
persones en atur o en actiu

Les persones discapacitades poden iniciar-se en Internet en un dels cursos

Dins del programa ILO SER 4, el
mes de juny es va iniciar el curs de
monitors de lleure infantil i juvenil
amb l’especialitat de monitor de
menjador, i tot i que en aquests
moments els participants estan
dins del període de pràctiques, la
majoria d’ells ja disposen de con-
tracte laboral. El percentatge d’in-
serció laboral és superior al 85%.

A totes aquelles persones que
estiguin interessades a millorar
els seus coneixements relacionats
amb la normativa ISO 9001, els in-
formem que a partir del proper
mes de novembre es portarà a
terme un curs a les dependències
de l’Àrea de Dinamització Econò-
mica, al Centre de Recursos Agra-
ris (Masia Can Ribas).

Nous plans
d’ocupació per
persones en atur
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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

L’Àrea de Dinamització Econò-
mica de l’Ajuntament de les Fran-
queses del Vallès es va certificar
d’acord amb la norma UNE-EN-ISO
9001:2000 el juliol de 2003. A par-
tir d’aquest moment es va iniciar
un compromís de tota l’Àrea cap
a la qualitat de serveis i cap al fet
d’assolir la satisfacció màxima
dels seus usuaris.

Així, el sistema de Gestió de Qua-
litat ha anat patint diverses modi-
ficacions per tal d’aconseguir una
millor adaptació al medi canviant i
assolir d’aquesta manera els ob-
jectius fixats.

El passat 21 de setembre es va
passar l’auditoria de renovació
amb gran èxit, sense haver-se de-
tectat, en el sistema de qualitat,
cap desviació de la norma UNE-

EN-ISO 9001:2000.
L’auditor d’ECA CERT, CERTIFI-

CACIÓN, S.A., va voler destacar
com a punts forts del Sistema de
Gestió de la Qualitat implantat a
l’Àrea la gran implicació de la di-
recció, la bona cohesió de l’equip
de treball, la gestió i control del
sistema, el desenvolupament del
disseny que es realitza, les immi-
llorables instal·lacions i infraes-
tructures i la gestió de processos
de serveis.

Aquesta certificació ratifica el
bon treball i la feina feta envers la
població objecte dels seus serveis,
i representa un compromís amb
la millora contínua.

La renovació d’aquesta certifi-
cació abasta les principals activi-
tats que gestiona l’Àrea de Dina-

mització Econòmica, en concret:
> Disseny de serveis
> Serveis de Formació Ocupacio-

nal
> Inserció Laboral
> Informació i assessorament

empresarial.
En resum, i tal i com fixa la pròpia

política de qualitat de l’Àrea de
Dinamització Econòmica, “la guia
que marca els objectius de l’Àrea
de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès és el compromís per la
qualitat, viscuda com a camí per
aconseguir un impacte social de
millora dels col·lectius amb els
que es treballa, augmentant la
satisfacció dels seus usuaris, i
de reconeixement social de la
feina ben feta”.

L’Àrea renova la ISO 9001:2000
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»»»»» governació

Una de les funcions més desco-
negudes per la majoria dels ciuta-
dans i ciutadanes, que no menys
important, que té assignada la
policia local com a cos policial és
sense cap mena de dubte la de
Policia Administrativa.

Cada vegada més els municipis de
Catalunya reben més i majors
competències en la gestió i control
de les activitats i serveis que es
realitzen o es reben en cadascun
dels seus termes municipals,
s’encarrega el control i la gestió de
les activitats i de les infraccions als
ajuntaments en diferents graus.
Podríem dir que l’Ajuntament té
l’obligació de tramitar i resoldre tots
els procediments sancionadors per
faltes de carácter lleu i greu, inclòs
fer el procediment sancionador fins
al tràmit d’instrucció en les faltes
molt greus, per la qual cosa cada
decisió de l’autoritat local ha d’estar
emparada en un acte o procediment
administratiu.

Prodríem definir la policia adminis-
trativa com l’eina executiva de les
resolucions de l’administració que
té cura del compliment de l’ordena-
ment jurídic i que denuncia, en cada
cas, els seus imcompliments, amb
una tasca pròpia d’inspecció i
d’investigació que s’encamina a de-
nunciar els fets constitutius de falta
administrativa i, sobretot, a vetllar
pels interessos dels ciutadans.

La policia administrativa no inicia
les seves funcions únicament per les
denúncies que li arriben sinó que
també ho fa d’ofici. És a dir, que no
ha d’esperar que li arribi una
denúncia per actuar, sinó que
actua i treballa inspeccionant i
investigant en aquelles matèries
en les quals té competència.

Normalment la participació de la
policia local en els procediments
administratius es limita a la denún-
cia, però cada vegada més les
policies locals demanen el control
dels procediments fins a la
instrucció, ja que és la base sota la

qual es farà la proposta de resolu-
ció i la posterior resolució, d’acord
amb les normatives vigents.

Corresponen a les policies locals,
en el seu àmbit d’actuació, les
següents funcions:

- Exercir com a policia administra-
tiva, a fi d’assegurar el compliment
de reglaments, ordenances, bans,
resolucions i altres disposicions i
actes municipals, d’acord amb la
normativa vigent.

- Vigilar els espais públics.
- Vetllar pel compliment de la nor-

mativa vigent en matèria mediam-
biental i de protecció a l’entorn.

- Qualsevol altre funció de policia
administrativa i de seguretat que,
d’acord amn la legislació vigent, els
sigui encomanada.

Les feines que fa la policia local al
seu territori depenen de molts
factors com, per exemple, proble-
mática delictiva, sociologia del mu-
nicipi, activitats lùdiques, caracte-
rístiques geogràfiques, índex de po-
licies per cada mil habitants, etc.

Així, un municipi com les Fran-
queses del Vallès, amb un fort com-
ponent industrial i de creixement
residencial dedicarà molts esforços
en el control de les activitats, lli-
cències, normatives urbanístiques i
de medi ambient, convivència,

tràn-sit i seguretat ciutadana, que
seran temes prioritaris.

Per tant, podem dividir en quatre
àmbits administratius la feina de la
policia administrativa.

- Policia administrativa de segure-
tat i convivència.

- Policia administrativa de medi
ambient i salut pública.

- Policia administrativa de trànsit i/
o circulació.

- Policia administrativa d’activitats
i usos de la via pública.

*Exemple: durant l’última setma-
na d’agost i la primera setmana de
setembre de 2006 agents d’aques-
ta prefectura havien observat un
fort increment de persones, quasi
sempre indocumentats i estrangers,
que realitzaven venda ambulant pel
municipi, preferentment bars, i
locutoris, de còpies en CD’s de les
últimes pel·lícules i música dels grups
de més de moda, actes totalment
prohibits, realitzant aquesta prefec-
tura 8 denúncies administratives per
venda ambulant i el comís d’unes
300 pel·lícules en DVD i uns 700
CD’s de música variada, redactant
les corresponents actes d’inter-
venció per realitzar les diligènies
oportunes i la posterior destrucció
del material decomissat.

Policia administrativa (1)

Material decomissat en venda ambulant il·legal abans de la seva destrucció
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El Patronat Municipal d’Esports va
organitzar el 14 de juliol l’XI Nit de
l’Esport de les Franqueses, un so-
par-festa que va comptar amb més
de 300 assistents i que va tenir
lloc a l’Hotel Ciutat de Granollers.

Les entitats que van participar
en l’XI Nit de l’Esport van ser les
següents: Club Tir amb Arc Les
Franqueses (LF), ACC-Futbol Sala,
Club Esportiu LF-Bàsquet, Club
Esportiu LF-Handbol, Club de Tennis
LF, CF Bellavista-Milán, AE Veterans
Bellavista-Milán, Club Natació Gra-
nollers, BM La Roca, Club d’Escacs
LF, Club Okamishin Bellavista, CE
Llerona, EC Granollers, Club Petan-
ca Bellavista, CF Parets, Gimnàs
Nokachi, Club Futbol LF, Club Ciclis-
ta Corró d’Amunt, Club Petanca
Corró d’Amunt, CA Canovelles, CF
Peña Los Amigos, Sweetrade
Bowling LF i CF Jovenut Llerona.

Els millors esportistes de les
Franqueses per categoria van resul-
tar ser els següents:

Aleví femení: Marta de Sande
(Gimnàs Nokachi). Infantil femení:
Pilar Sánchez (PME Les Franqueses-
Bàsquet). Cadet femení: Agnès Sa-
las (CN Granollers-Gimnàstica artís-
tica). Juvenil femení: Estefanía Sier-
ra (CF Bellavista-Milán). Sènior
femení: Olga Pérez (CN Granollers-
Natació sincronitzada). Aleví
masculí: Jordi Bufí (PME-Bàsquet).
Infantil masculí: Jesús Camacho
(CF Bellavista-Milán). Cadet masculí:
Álex Llorente (CE Les Franqueses-
Handbol). Juvenil masculí: Carles
Rubio (BM La Roca). Sènior masculí:
Idrissa Mandiang (CF Bellavista-
Milán).

Durant la nit, el Patronat Municipal
d’Esports també va lliurar els se-
güents premis especials:

Mèrits personals: Isidre Serra
Tanyà: foment de la caça; José A.
Galindo: foment de la petanca; José
A. Galo: foment del tir amb arc;

Guillem Estrada: foment del bàs-
quet.

Premis a dones que fan tasques
directives dins els clubs: Paquita
Cabrera (Club Tir amb Arc Les
Franqueses), Conxita Soldevila (Club
Petanca Corró d’Amunt), Gemma
Sarmiento (CE Llerona ).

Mencions especials: Club Pe-
tanca Corró d’Amunt, pel 25è ani-
versari de l’entitat; Dani Pérez, per
la seva tasca al front de la secció
d’handbol del CE Les Franqueses;
Josep Bufí, per la seva tasca al front
del CE Llerona.

Olga Pérez i Idrissa Mandiang, millors
esportistes de les Franqueses 2006

Gestes esportives: cadet A CF
Bellavista-Milán per l’ascens a 1a
Divisió; infantil CF Bellavista-Milán per
l’ascens a 1a Divisió i com a campions
de 2a Divisió; aleví A CF Bellavista-
Milán per l’ascens a 1a Divisió; aleví
PME-Handbol com a campions grup
2n Campionat Comarcal HB; CF
Peña Los Amigos per l’ascens a
2a Territorial i com a campions de
3a grup 8è; infantil Gimnàs Noka-
chi com a campions de Catalunya
modalitat Kumite; equip femení
Sweetrade Bowling LF per l’ascens
a 1a Divisió de la Lliga Catalana.

400 persones participen a la
XXII Diada del Joc i de l’Esport

El 17 de juny a la tarda va tenir
lloc la 22a Diada del Joc i de l’Esport,
acte que serveix com a cloenda de
les diferents activitats que anual-
ment organitza el Patronat Muni-
cipal d’Esports amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona i del
CE Les Franqueses, i al qual van
assistir més de 400 persones, en-
tre participants i acompanyants.

Seguint en la línia de les edicions
anteriors, la jornada va iniciar-se a
les 16 h, amb un circuit de diferents

estacions: koorfall, bitlles catala-
nes, rocòdrom inflable, rocòdrom
normal, bàsquet 3x3, handbol
4x4, bàdminton, tàndems, minigolf
i xanques. Cada participant gaudia
de 90 minuts per fer totes les ac-
tivitats, a les quals s’accedia amb
una petita butlleta que el respon-
sable de cada estació signava.
D’aquesta manera, una vegada
completat el circuit, podia bescan-
viar-la per un obsequi de la Diputa-
ció i pel berenar ofert pel Patronat.

Fotografia de grup dels millors esportistes de cada categoria



LFDV

octubre
dos mil sis

»»»»» esports

El 3 de setembre van tenir lloc els
actes de celebració del 25è aniver-
sari del Club Petanca Corró d’Amunt.
L’entitat va programar una matinal
d’activitats que va començar a les 9
amb un torneig social de petanca
que va comptar amb la participació
dels 45 socis del club. El torneig va
finalitzar a les 13.30 h, moment en
què es va fer l’acte protocolari de
celebració del 25è aniversari.

L’acte va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde, Francesc Torné, el
regidor d’Esports, Josep M. Dia, el
de Cultura i Educació, Francesc Colo-
mé, i els expresidents del club Lluís
Oliver, Miquel Martín i Josep Gómez.
Les autoritats assistents i l’actual
president van fer entrega d’una pla-
ca de reconeixement als expresi-
dents de l’entitat, i posteriorment,
es va fer el lliurament d’una placa al
president fundador, Josep Mauri.

La celebració va comptar amb
l’assistència d’unes 90 persones.
Un cop acabats els parlaments
l’entitat va oferir un piscolabis i un
obsequi a tots els assistents.

25 anys de CP
Corró d’Amunt

Es renova el paviment de
parquet del pavelló poliesportiu

Elias Resina venç a
la 20a edició de la
Cursa Bellavista

El 25 de juny va tenir lloc la XX
Cursa de Fons de Bellavista, organit-
zada pel Grup Fondistes Bellavista,
amb la col·laboració del PME. La sor-
tida es va fer a les 9 h des de la plaça
Major de Bellavista amb un recorre-
gut de 1.300 metres per a corre-
dors de fins a 13 anys d’edat i de
10.000 per a la resta de participants.

La cursa va tenir uns 700 partici-
pants 500 dels quals van entrar dins
de la classificació i la resta va anar
caminant o fora de competició. Els
tres primers de la classificació gene-
ral van ser els següents: 1r Elias
Resina, de les Franqueses, amb un
temps de 32’49’’; 2n Jaume Arago-
nés 33’40’’; 3r Abdelali Afia 33’41’’.

realitzar els treballs de substitució
de tot el parquet del pavelló polies-
portiu municipal ja que, amb motiu
dels aiguats de l’any passat, el
paviment de fusta que hi havia fins
ara havia quedat molt malmès.

Els treballs es van acabar a pri-
mers de setembre, coincidint amb
el començament de les activitats
esportives del curs 2006-2007.
L’empresa Mondo va ser l’encarre-
gada de muntar aquest nou par-
quet, que té com a principals
característiques garantir al màxim
l’absorció dels diferents impactes
que hi realitza l’esportista i donar-
hi un resposta uniforme, per evi-
tar possibles lesions.

Durant el mes d’agost i aprofitant
el període de vacances, es van

700 persones inauguren les
pistes de tennis i la pista coberta

El 10 de juny al matí, 200 perso-
nes van assistir a la inauguració de
les dues noves pistes de tennis que
s’han construït a la zona esportiva
municipal de Corró d’Avall. La jorna-
da va consistir en diverses activitats
relacionades amb l’aprenentatge
del tennis per a nens i nenes i un
partit d’exhibició entre dos jugadors
cadets de categoria estatal.

El 17 de juny al matí es va inaugu-
rar la pista poliesportiva coberta,
situada al costat de les pistes de

tennis. En aquesta ocasió es va
comptar amb la participació d’unes
500 persones, entre esportistes i
públic. A primera hora els nens i
nenes de l’Escola Esportiva Munici-
pal van disputar diversos partits de
bàsquet i handbol. Acte seguit va
tenir lloc un partit de bàsquet
preinfantil masculí entre el CE Les
Franqueses i el Joventut de Badalo-
na i un altre d’handbol cadet femení
entre el CE Les Franqueses i el BM
Granollers.

Un moment de l’acte oficial
d’inauguració de la pista

municipal coberta

Aspecte
del nou

parquet a
finals

d’agost

pàg. vint
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consells del poble «««««

Benvolguts/des lleronins i llero-
nines,

en primer lloc, vull agrair-vos la
vostra participació als actes de la
Festa Major d’enguany i al mateix
temps felicitar-vos perquè una
vegada més heu demostrat que per
sobre de qualsevol circumstància ,
estimeu el vostre poble i els seus
costums.

Em permetreu que faci una
menció especial per en Pere Pou ,
que durant deu anys ha format part
del Consell de Poble de Llerona, i que
lamentablement ens ha deixat pocs
dies abans de l’inici de la nostra
Festa. Estic convençut que tots el
membres del Consell el recordarem
i farem realitat totes les millores que
constantment reclamava per a
Llerona.

També mereix un comentari en
Josep Lluís Pujol i Mosteo, que ha
estat escollit, per consulta popular,
com a mereixedor de la Medalla al
Civisme d’enguany. Enhorabona,
Josep Lluís.

Com molts de vosaltres  heu pogut
comprovar,  ja funciona el Casal del
Consell de Poble, ubicat a l’antiga

Consell del Poble de Llerona

casa de la mestra. En Jaume Lloreda
ha estat la persona escollida per
tenir cura del manteniment del seu
entorn i del servei de bar. Estem
convençuts que la seva dedicació
ajudarà en la dinamització del Consell
del Poble i que el Casal sigui un ve-
ritable centre d’activitat  social i de
germanor. Si fa dies que no hi heu
passat, feu-ho i en comprovareu les
millores.

Al mateix temps i dins els actes
commemoratius del 10è aniversari
de la constitució del Consell del Poble
de Llerona, estem organitzant dife-

rents actes com el de l’agermana-
ment amb els diferents Consells de
Poble de la comarca.

I per últim us vull anunciar l’inici de
les converses i reunions perquè  totes
les persones i entitats que ho desitgin
participin en l’elaboració del Projecte
de la zona esportiva de Llerona, tot
demanant que Déu ens il·lumini i el
consens sigui possible.

Ferran Jiménez i Muñoz
President del Consell del Poble

de Llerona

Consell del Poble de Corró d’Amunt
M’entristeix, però és la meva

obligació, la realitat, el dia a dia m’hi
porta, i de nou haig de formular la
següent qüestió: quina és per a vos-
tè, Sr. Torné, la funció dels Consells
municipals?

A Corró d’Amunt, com en d’altres
punts del nostre municipi, hi ha un
contenidor que limita la visibilitat en
un encreuament. Arrel de les queixes
veïnals, d’assabentar-nos que els
mateixos tècnics municipals havien
manifestat la problemàtica, des del
Consell de Poble, com a màxim òrgan
de representació de l’ajuntament a
Corró d’Amunt, vam prendre la ini-
ciativa de cercar una solució al pro-
blema.

Per això es va convocar una reu-
nió extraordinària amb els veïns
afectats, es van valorar les diferents
opcions que els tècnics ens havien
exposat i es va consensuar el fet de
canviar la ubicació del contenidor
per tal de millorar la visibilitat de
l’encreuament. Posteriorment, i tal
i com marquen els protocols, aquest
acord es va traslladar en sessió
plenària del Consell de Poble, on els
membres vam aprovar per unani-
mitat el fet de sol·licitar a l’ajuntament
que dugués a terme l’acord pres
amb els veïns.

Feta la sol·licitud, quina ha estat la
sorpresa? Doncs el cas és que per
millorar la visibilitat de l’encreuament

s’ha posat un mirall. Si bé cal re-
conèixer certa millora, encara hi ha
problemes.

Ni des d’alcaldia, ni des de l’equip
de govern no s’ha comunicat al
Consell de Poble el perquè s’ha
ignorat la proposta formulada, el
perquè s’ha ignorat els esforços dels
veïns de Corró d’Amunt i dels
membres del Consell de Poble per
cercar una solució, el perquè aquest
alcalde i equip de govern passa de
tot.

Fins a la propera,

Josep Martínez i Clavell
President del Consell del Poble

de Corró d’Amunt

Al Consell
s’iniciaran les
reunions per
elaborar el
projecte de
remodelació
de la zona
esportiva
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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 «««««

La fibromiàlgia

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

També pot causar sensació
d’inflor i formigueig a les mans, mals
de cap, mareig, manca de memòria
i concentració, dolor a la mens-
truació i restrenyiment.

Com es diagnostica?
No hi ha cap prova que doni el

diagnòstic de fibromiàlgia. Les
radiografies, analítiques o proves
més complexes serviran per des-
cartar altres malalties. Les molèsties
que explica el pacient i l’exploració
física són suficients per confirmar el
diagnòstic.

Quina és la seva evolució?
El dolor i la sensació de malaltia

millora amb el temps. No produeix
deformitats físiques ni tampoc es
converteix en res greu. Es
recomana que el pacient segueixi
actiu i treballant.

La fibromiàlgia té tractament?
L’objectiu dels tractaments de què

disposem és el control del dolor, la
millora de la son i dels estats d’ànim,
millorar la forma física i facilitar la
reincorporació social i laboral. Si se
segueixen les recomanacions, la
persona amb fibromiàlgia pot
millorar molt les seves molèsties i la
seva qualitat de vida.

Què més podem fer per millorar
les molèsties?

Cal evitar l’excés de pes, disminuir
o abandonar el tabac i l’alcohol, fer
exercici físic, practicar mesures per
millorar la son. Desenvolupar

La fibromiàlgia és una malaltia benigna que afecta sobretot dones i
que pot durar força temps. Causa dolor a uns punts determinats
del cos, a músculs i columna vertebral, i es dóna amb cansament,
insomni, ansietat i/o depressió.

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.

estratègies que ajudin a controlar
el dolor com: evitar postures
incorrectes i esforços físics
inadequats. És important també el
suport psicològic. Són d’utilitat
algunes tècniques que ajuden a
reduir l’estrès, tècniques de
respiració i relaxació, piscines
d’aigua calenta, etc.

Pot ser beneficiós la participació
en grups d’ajuda mútua on es parla
de problemes comuns.

Com hem de fer l’exercici?
Cal recordar que l’exercici:
> És un entrenament per a la

salut, no un entrenament esportiu.
> No ha de representar una

càrrega i s’ha d’adaptar a cada cas.

Pot variar des de caminar o fer bici-
cleta a exercicis de relaxació com el
ioga. Els estiraments suaus i
l’entrenament de la postura són
útils per ajudar a reduir la tensió i
els espasmes musculars.

> S’ha de practicar tres o quatre
vegades per setmana, durant uns
20-30 minuts diaris.

La regla d’or per als pacients amb
fibromiàlgia és la de començar molt
a poc a poc, s’ha de baixar i pujar la
intensitat i la durada, segons la
tolerància a l’esforç que tingui
cada persona. S’ha de buscar el
tipus d’exercici que més agradi i
practicar-lo de manera regular.

No s’han de fer exercicis que facin
mal.

El Complex Esportiu Municipal Les Franqueses té un programa
específic per a persones abonades al centre que tinguin fibromiàlgia.
Informeu-vos-en a www.cemlesfranqueses.com o al tel. 93 840 48 80.
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»»»»» els grups municipals opinen

PSC

ERC
Apreciats veïns, el nostre alcalde i

el seu equip han iniciat les manio-
bres d’aprofitament de tot acte públic
municipal per promocionar el seu
partit polític de cara a les properes
eleccions municipals.

Al llarg dels darrers mesos han
anat apareixent multitud de rètols
indicadors d’inici d’obres, de propera
execució per part de l’ajuntament
de centres culturals, d’equipaments
esportius, d’instituts, d’escoles
bressol, de llars de protecció espe-
cial..., quan la major part de les obres
que en aquests indicadors s’anun-
cien, si bé les ha d’autoritzar el
consistori municipal, en molts dels
casos no seran obres de l’ajunta-
ment, sinó que aniran a càrrec d’al-
tres administracions públiques.

Últimament també hem viscut
espectacles partidistes dels
membres del govern del nostre

ajuntament aprofitant actes festius
oficials per promocionar-se.
Aprofitant-se dels seus càrrecs
s’organitzen  parlaments en actes
públics, ja fent-los ells personalment
o pagant personatges públics (amb
els diners de tots nosaltres) perquè
els facin en nom seu, rematant-ho
no permetent ni la rèplica, ni la queixa
pública, ni dels ciutadans ni de cap
dels representants polítics de
l’oposició. Són casos flagrants els
parlaments durant les Festes Majors
dels nostres pobles i els actes festius
de celebració de la Diada.

Senyor Torné, tingui present que
tot i que és el nostre alcalde i com a
tal ens representa, alguns veïns no
ens sentim representats en molts
dels seus posicionaments polítics, i
per tant li recordem i li demanem
que la seva obligació és vetllar pel
poble i la seva gent, no per treure’n

partit a nivell personal ni partidista.
Desitgem que a diferència de les

últimes eleccions municipals el Sr.
Torné no es tornés a aprofitar dels
diners de l’ajuntament per fer-se la
seva campanya i la del seu partit. Ha
començat malament i és per això
que controlarem estrictament tot el
que digui i dugui a terme com a
alcalde del nostre poble i ho denun-
ciarem amb mà dura.

Josep Martínez i Clavell
Regidor d’Esquerra

Republicana de Catalunya
lesfranqueses@esquerra.org

En el moment de tancar aquesta
edició del Butlletí Municipal, el PSC no
havia presentat cap escrit.
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els grups municipals opinen «««««

GIPF
Després de més de 3 anys de

legislatura al nostre Ajuntament,
m’agradaria intentar explicar-vos
l’experiència del nostre petit grup
polític durant tot aquest temps. Quan
dic “nostre”, vull dir de tothom qui viu
o té qualsevol lligam a les Franqueses,
perquè només per aquest motiu es
va crear el GIPF. Per això, si hem de
definir la nostra trajectòria amb dues
paraules, aquestes serien indepen-
dència i llibertat.     Dos conceptes
molt difícils de practicar de forma
continuada en aquest món polític, on
a vegades són més importants els
interessos personals o de partit que
els problemes reals de la gent que
ens ha elegit.

Som independents perquè no
estem subordinats a un poder major.
Sense que això vulgui dir que, per
definició, siguem uns “insubordinats”,
com alguna vegada ens han dit
aquells polítics als quals els ha
molestat que expressem la nostra

visió de la realitat contrària a la d’ells.
Som lliures perquè no som

esclaus de la política. Perquè només
la veiem com a un instrument per
ajudar la gent. I perquè sabem que
el primer pas per ajudar la gent és
escoltar-la.

Aquells que coneixeu més o menys
la nostra història, com i per què es va
fundar el GIPF, sabeu perfectament
que amb els nostres defectes i virtuts,
sempre hem estat fidels a aquests
dos conceptes: independència i
llibertat.

Mai durant tot aquest temps hem
oblidat les 373 persones que ens
van votar a les darreres eleccions
municipals. Molts d’ells coneguts,
alguns ja no són entre nosaltres,
però mai no oblidarem el seu suport
en els moments difícils. Altres
d’anònims que segur que ens
creuem al carrer sense haver parlat
mai i que pensen allò de “Mira! Aquell
el vaig votar jo!”. Quan t’imagines

373 persones fent l’esforç d’anar a
donar-te la seva confiança sense
demanar res a canvi, a un grup
polític que acabava de néixer, el pri-
mer sentiment que tens és d’agraï-
ment. Sempre ens hem sentit orgu-
llosos d’ells i tant de bo que ells
també de nosaltres.

Últimament s’especula, degut a la
proximitat de les eleccions municipals,
amb la presència d’uns i d’altres. En
el nostre cas, molta gent ens pre-
gunta també si el GIPF es presentarà
a les properes eleccions. Evident-
ment que es presentarà. I ho farà
per aquestes 373 persones i per
totes aquelles que de forma sincera
tinguin el més absolut respecte per
aquests dos conceptes: indepen-
dència i llibertat.....

Joaquim Grau Rueda
Regidor del Grup d’Independents

Progressistes de les
Franqueses

EV
Comença el darrer tram d’aques-

ta legislatura i a partir d’ara tots els
partits posem en marxa la maquinà-
ria electoral.

Ara estareu pensant: un altre cop
no; estic fart de campanyes elec-
torals, no haurem acabat les auto-
nòmiques que començaran les
municipals. I teniu raó, però també
ho podem prendre com un examen
a les persones que, com jo, hem
exercit el càrrec de regidor.

Del que volia escriure en aquest
article és que ara comença l’època
de col·locar cartells prometent
equipaments, de fer inversions mul-
timilionàries i del clàssic asfaltat i
pintat de carrers. Sense oblidar la
publicitat pagada amb diners de tots
i que clarament afavoreix al partit de
govern.

Cal analitzar, doncs, si tot el que
se’ns vol vendre ara, amb bombo i

plateret, no és només una cortina
de fum, que amaga mancances i in-
tenta desviar l’atenció de les coses
importants.

Enlloc es diu que l’ajuntament s’ha
endeutat encara més aquesta legis-
latura (13 milions d’euros a pagar
en els propers 20 anys). Enlloc s’ha
escrit que l’any 2005 el cost de les
escombraries podia haver estat
95.000 € més barat. Enlloc s’ha
penjat cap cartell dient que s’han
ignorat les alternatives per salvar el
corredor biològic més gran, entre el
Montseny i la serralada litoral, per
fer un polígon que creiem innecessari
(carretera Cardedeu).

I sobretot, enlloc diu que aquest
poble es gestiona com si fos un “cor-
tijo”; negant a les entitats i persones
diners o ajuts si protesten o sim-
plement si escolten d’altres que no
siguin de CiU. A més, no em puc

oblidar d’insistir, en l’opacitat per-
manent de l’empresa pública Entorn
Verd (“la immobiliària” municipal)  cap
als membres de l’oposició.

Però cal fer-ne una lectura positi-
va, ja sabem què passarà a nivell
mediàtic fins a les eleccions, per tant
podem aprofitar aquest temps per
mirar més enllà de les cortines de
fum i adonar-nos que hi ha altres
persones que també hem fet
aportacions positives des de
l’oposició i hem demostrat que tenim
la il·lusió, l’empenta i les capacitats
necessàries per millorar el nostre
municipi.

Salut i ecologia.

Ferran Gontán Ferrer
Regidor d’Els Verds

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

PP
A última hora de l’últim ple de juliol,

un grup de ciutadans es van presen-
tar per fer unes preguntes a l’alcalde
i als regidors de govern. Volien saber
quan l’Ajuntament contestaria una
petició escrita que ells els havien fet.
L’Alcalde els va dir que els seus
tècnics els farien arribar la resposta
però els ciutadans van demanar a
l’Alcalde si ell personalment coneixia
el seu problema.

Resulta que per causa de les obres
de la Ronda, el pàrquing de cotxes
havia quedat tallat i ells volien una
solució per tal de no estar dos anys
amb els cotxes al carrer. L’alcalde va
respondre que el problema no era
de l’Ajuntament, en tot cas de la
Generalitat o de l’empresa cons-
tructora de la Ronda (GISA). Els
ciutadans van demanar que, si més
no, es pogués accedir al pàrquing
per un passatge estret, cosa a la

qual l’Alcade es negà dient que
aquell passatge era un perill per
als ciutadans. Ells li van demanar
explicacions sota l’amenaça de
mobilitzar-se en cas que la seva
petició no fos atesa. Llavors l’Alcalde
els demanà que el passessin a veure
en hores de visita, que ja en parlarien.

Últimament s’està posant de moda
el costum que es presentin als plens
ciutadans de la Sagrera, de can
Calet… que, després de fer les seves
peticions per escrit a l’Ajuntament,
es troben que se’ls contesta tard i
malament, fins i tot diria que en certa
manera se’ls enganya.

Si us plau, Sr. Alcalde i regidors de
l’equip de govern de Convergència i
Unió, siguin seriosos amb els
ciutadans de les Franqueses del
Vallès.

Des d’aquí animo els ciutadans de
les Franqueses a opinar i a  partici-

par als plens que es fan cada dos
mesos l’últim dijous de mes.

Gràcies.

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.cat
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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.cat
francesc.torne@lesfranqueses.cat
agata.gelpi@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
josep.campana@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 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)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


