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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

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 de 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

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. de 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 Tres Bessones 93 849 84 83

CEIP Bellavista-Joan Camps 93 846 62 29

CEIP Joan Sanpera i Torras 93 849 55 94

CEIP Guerau de Liost 93 846 32 16

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) 93 879 49 46

Viver d’empreses 93 840 43 15

Recollida de mobles i estris vells 93 796 36 61

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

> 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 Bru)

dimecres, de 16 a 19h

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

dijous, de 17.30 a 18.30 h

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

PROHIBIT FERfocdel 15 de març al 15 d’octubre
»»»»»»»»»»»»»

al campal bosc a l’aire lliure
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12> Cultura i Educació: Continua

la programació de Teatres de les

Franqueses i del Cicle Entorns

14> Obres, Serveis i M. Ambient:
Properament començarà la

recollida de residus orgànics

16> Urbanisme: L’Ajuntament vol

tres carrils soterrats a la ronda

17> Urbanisme: S’aprova

provisionalment el Pla Parcial P

8> Hisenda: El Ple aprova el

pressupost per al 2005

9> Règim interior: Canvis en el

cartipàs municipal

10> Esports: 516 atletes al XIII

Cros Escolar i X Cros Popular

10> Esports: El Girona torna a

guanyar el Trofeu Sergi Barjuan

18> Urbanisme: S’aprova

definitivament la urbanització de

les unitats d’actuació 22 i 17

19> Benestar Social: Tot a punt

per a la inauguració de la

residència per a la gent gran

23> Dinamització Econòmica: El

viver d’empreses, al 100%

La ronda Nord, una altra
vegada

A final de desembre, la Generalitat
de Catalunya ens va convocar a una
reunió, juntament amb l’Ajuntament
de Granollers, per tal d’explicar-nos
el projecte de soterrament de la ron-
da Nord, al seu pas pel nucli urbà de
Corró d’Avall. D’aquest tram, d’uns
cinc-cents metres, se’n proposa so-
terrar només dos carrils, dels quatre
que té la ronda, i els altres dos
quedarien en superfície.

Aquesta proposta que hi ha
damunt la taula, ens planteja noves
incògnites que estem estudiant
tècnicament, perquè, si al final es
decideix fer el soterrament, sigui

amb les millors condicions possibles.
Hi ha diferents aspectes que s’han

de tenir en compte, com el nombre
de carrils a soterrar. Nosaltres
creiem que seria millor augmentar
el nombre de carrils, de dos a tres
com a mínim, per minimitzar els
aspectes negatius que suposa con-
vertir la ronda en un embut.

D’altres aspectes importants són:
el tractament i la protecció dels
vianants a l’hora de creuar la ronda,
per tant, s’haurà de construir un pas
enlairat a la zona esportiva, un de
soterrat amb rampa suau a la carre-
tera de Ribes i la col·locació de
semàfors en el carrer del Pont, a fi
de procurar que la ronda no
comporti un efecte barrera per als
vianants. També ens queden
pendents les connexions amb el
polígon Congost, que s’han descuidat,
i demanar que es pugui aparcar
vehicles en el carrer del Pont.

La ronda Nord és una infraestruc-

tura que vertebra el nostre municipi
de forma transversal i que enllaça els
nuclis urbans més importants,
Bellavista i Corró d’Avall amb els
diferents polígons industrials, a més
de proporcionar l’entrada i la sortida
al municipi amb garanties i en
condicions adequades de futur.

Sens dubte, cal resoldre aquest
tema amb celeritat i amb garanties
suficients, perquè afecta el trànsit de
vehicles i les persones de l’entorn i,
per tant, és necessari trobar una
solució ràpida i eficaç per ara i per a
un futur proper.

Aquests són els temes més
importants que s’haurien de tenir en
compte per tal d’evitar que aquesta
gran obra que comporta el soterra-
ment no produeixi més efectes
negatius dels previstos i no es
converteixi en una oportunitat
perduda. Esperem que aquest nou
projecte sigui una millora per als
ciutadans que tant ho necessitem.

Francesc Torné i Ventura
Alcalde
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Una mirada en dues direccions

Comencem aquest article mirant
forçosament en dues direccions.
Les circumstàncies ens hi obliguen,
i així ho hem de fer. D’una banda, el
record del company Josep Palomi-
no i, d’una altra, la tasca encoma-
nada com a regidors, que ens fa
mirar endavant.

Des del punt de vista personal i
professional, la pèrdua de l’amic
Josep ha estat un cop inesperat del
destí que et deixa orfe. La seva
amistat amb els membres del PSC
a les Franqueses i amb molts veïns
que ens ho han transmès, ha estat
una experiència enriquidora a nivell
humà i polític.

El seu tarannà, basat en el res-
pecte a persones i institucions

Esteve Ribalta i Sánchez
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

Mans lliures per CiU en l’execució urbanística
Teresa Buigues i Poveda
Regidora d’Esquerra
Republicana de Catalunya

Al ple de gener es va ratificar un
Decret d’Alcaldia on es demanava
a la Generalitat les competències,
per part de l’ajuntament, en l’exe-
cució dels Plans Parcials Urbanís-
tics com permet, però no obliga,
l’actual llei d’urbanisme.

Des d’ERC entenem que aquesta
és una arma incompatible amb el
nostre municipi pels següents mo-
tius:

-La revisió del POUM feta per CiU
el 2002 només va tenir els vots a
favor de CiU.  Aquesta revisió preveu
un gran creixement urbanístic, que
sumat al dels darrers 6 anys,
acabarà debilitant el Patrimoni Na-
tural que encara conservem.

-La necessitat d’ingrés ràpid

d’euros de l’equip de govern per
tapar el fort endeutament que patim
(12 milions d’euros) i les possibili-
tats que en aquest sentit ofereix el
creixement urbanístic.

-Tot i que les competències serien
per a l’ajuntament, si les coses se-
gueixen com fins ara, serien per a
unes poques persones que han fet
i desfet a tort i a dret amb total
obscurantisme. L’ajuntament té
una empresa immobiliària que
executa les obres municipals amb
diner públic, on l’oposició no hi té
cap mena de possibilitat de control.

-CiU rebutja la creació d’un
“Consell Assessor Urbanístic”,
òrgan consultiu que permetria un
cert control tant des de l’oposició,
com des dels altres òrgans de
participació ciutadana. L’excusa
donada és surrealista: diuen que ja
tenen molts Consells Assessors

(Consells de Poble, de Pagesia,...) i
que ja conviden a l’oposició a
sessions informatives.

Veïns, cal estar alerta i vetllar,
plegats, pel futur del nostre muni-
cipi. Les competències urbanísti-
ques que es reclamen permetran
accelerar, de nou, el creixement
urbanístic a les Franqueses; no
podem baixar la guàrdia si no volem
donar la benvinguda a més asfalt,
polígons i deutes, perquè la urbanit-
zació del territori, si en principi dóna
diner ràpid, a mig i llarg termini
comporta major despesa i impos-
sibilita recuperar el Patrimoni Na-
tural destruït.

democràtiques, ha sanejat la vida
política a les Franqueses, caracte-
ritzada abans pel desprestigi de
l’oponent i els interessos persona-
listes, oblidant sovint el bé comú de
la tasca política.  Des d’aquí volem
agrair els mestratge portat a ter-
me, i ens comprometem a seguir la
mateixa línia.

Tot i els capricis del destí, la vida
segueix, i la construcció del muni-
cipi també. Davant l’allau d’al·lega-
cions a projectes urbanístics i de
contenciosos de particulars i
entitats contra l’ajuntament (que
creen molts problemes i mals de
cap a famílies, i una gran despesa
econòmica als tribunals, que surt
dels impostos), al Ple celebrat el
mes de gener fèiem la següent
pregunta al nostre alcalde: «Hauria
estat possible fer les transforma-
cions urbanístiques al municipi de

forma menys traumàtica per a les
persones i seguint la llei?» En cap
moment posem dubte la majoria
de transformacions realitzades,
sinó que qüestionem la responsa-
bilitat pública i social del govern. La
resposta de l’alcalde, com si es
tractés d’un resultat d’un partit, va
ser que la majoria de contenciosos
als tribunals es guanyaven. És trist
pensar que va a compte dels
problemes dels veïns i dels diners
públics.

L’administració municipal, per
proximitat, té l’obligació de buscar
el consens, entendre’s, i seguir els
passos legals (igual que tots hem
de fer).

No qüestionem pedres i asfalt,
sinó formes, que no construeixen
ciutadania, i que en molts casos
estan fora de la llei per presses
electoralistes.
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Reciclatge

A partir d’ara, el nou servei de
recollida d’escombraries al nostre
municipi constarà d’uns conteni-
dors bicompartimentats en els que
una part estarà destinada a matèria
orgànica i l’altra a rebuig. Des del
GIPF, donem suport a aquest siste-
ma per potenciar el reciclatge d’es-
combraries a les Franqueses. Hi ha
d’altres sistemes de recollida que
asseguren més la selecció d’a-
quests residus, com pot ser el “por-
ta a porta”, però també vam enten-
dre que aquest últim sistema és,
en la nostra opinió, massa dràstic
per implantar-lo de cop pels
problemes que d’inici l’experiència
demostra que causa a la major
part de la població. Sobretot en

aquells nuclis urbans amb major
densitat de població, com pot ser
en el nostre cas, principalment,
Bellavista.

També som conscients que molta
gent es pregunta per a què serveix
el reciclatge i quins beneficis ens
reporta als ciutadans. El benefici
ecològic és evident, però tot i així el
comentari a peu de carrer que a mi
m’arriba de molta gent és “per què
hem de fer nosaltres (els ciutadans)
el reciclatge i, a més, hem de pagar
més per aquest servei?” i “on va a
parar el benefici de tota la matèria
reciclada?” Doncs bé, el benefici
d’aquest  reciclatge és retornat als
propis ajuntaments. Tot i així, és un
servei deficitari perquè costa més
la recollida que el benefici que se’n
treu i per això hem de pagar més. I
hem de ser nosaltres qui fem la
selecció de residus perquè només

Joaquim Grau Rueda
Regidor del Grup d’Independents
Progressistes de les Franqueses

Pagar més per tenir menys

Ja tenim nova concessió per a la
recollida de residus. La concessió se
la quedada l’empresa que ja la tenia,
FCC, amb un cost anual per a l’ajun-
tament de 919.300 EUR. Finalment,
el nostre municipi complirà la llei de
recollida selectiva de matèria orgà-
nica. Llàstima que sigui 9 anys tard.

El nou sistema de recollida està a
l’última en tecnologia, és farà amb
contenidors bicompartimentats de
càrrega lateral. Llàstima que és el
pitjor dels sistemes en qualitat i
quantitat de segregació de residus,
per tant no complirà els objectius
mínims per a Catalunya l’any 2006.

Aquest sistema és el més pràctic
i el que permet més flexibilitat d’hora-
ris als ciutadans. Llàstima que tracta

Ferran Gontán Ferrer
Regidor d’Els Verds
607 11 26 76
lesfranqueses@elsverds.org

igual el ciutadà que fa una bona sepa-
ració que el ciutadà incívic que ho bar-
reja tot, per tant és un sistema injust.

Els Verds ens hem oposat des del
principi a aquest sistema de recollida
i així li hem fet saber al govern. Per
fer-ho, hem realitzat un estudi amb
professionals del sector, per valorar
quin sistema podria adaptar-se millor
al nostre municipi i complir alhora
amb les directrius i programes de
recollida i tractament de residus. El
govern municipal de CiU no ha fet cap
estudi per valorar el sistema que s’ha
d’utilitzar.

Els resultats de l’estudi han definit
que el millor sistema és la recollida
porta a porta a tot el municipi,
excepte a Bellavista, on es faria amb
dos contenidors. A més, assumir la
gestió de la resta de residus i de la
deixalleria.

Nosaltres, a l’estudi, hem tingut en

compte el cost del tractament. L’e-
quip de govern NO. El cost del tracta-
ment és la part més important. Una
bona segregació dels residus torna
diners, en canvi amb segregació
dolenta (el sistema del govern), el
cost del tractament és més elevat,
perquè la majoria dels residus anirà
a l’abocador.

També hem fet un estudi econò-
mic, comparant el model d’Els Verds
i el del govern. La conclusió ha estat
que la nostra proposta, per realitzar
el mateix servei, és 95.000 EUR més
barata. El govern NO ha fet cap estu-
di ecònomic. En resum, Els Verds
hem fet una proposta de govern,
mentre el govern ens apujava la taxa
d’escombraries un 15% i aprovava
una concessió que ens donarà un
pitjor servei.

El nostre agraïment a la Míriam
González i a l’E. R.

podem fer això els qui generem
aquest residus. Encara que sobre
aquest tema podríem dir moltes
coses al respecte.

També ha de saber tothom que
cada municipi té una penalització
econòmica per cada tona de residus
no reciclats, que s’anirà incremen-
tant amb el temps. Això vol dir, ni
més ni menys, que cada vegada
serà mes car el no reciclar que el
sí reciclar.

Per tot això, aprofitant aquest
espai del Butlletí Municipal, el GIPF
vol animar tots els ciutadans de les
Franqueses que reciclin tot el que
puguin utilitzant els mitjans que
aquest Ajuntament posa a la seva
disposició.

  El nostre medi ambient ens ho
agrairà.
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Biodièsel per als autobusos municipals

El Partit Popular de les Franque-
ses del Vallès ha presentat al ple la
proposta d’utilització de combusti-
ble biodièsel als vehicles dels serveis
de transport municipal.

La utilització d’aquest tipus de
combustible suposa reduir la
contaminació atmosfèrica i millorar
la conservació del medi ambient al
nostre municipi, ja que redueix la
dependència dels derivats del pe-
troli, i per tant, disminueix l’emissió
de contaminants com el monòxid
de carboni i hidrocarburs volàtils.

A més dels avantatges ecològics
de la utilització de biodièsel hem de
considerar que des del punt de
vista energètic no esgota els recur-
sos de la naturalesa, donat que el

Josep Badia Torrents
Regidor del Partit Popular
de Catalunya

seu origen és vegetal.
La substitució de formes conta-

minants pel biodièsel s’està este-
nent arreu del món i al nostre país
podem significar com Madrid ha
signat un conveni pel qual 250
autobusos començaran a utilitzar
aquest tipus de combustible eco-
lògic, convertint-se en una de les
flotes d’autobusos públics més ne-
tes i alternatives d’Europa.

Tots els grups polítics del nostre
Ajuntament han valorat molt posi-
tivament la proposta presentada
pel Partit Popular, i així, ERC, GIPF,
CiU i els Verds han votat a favor.
L’únic partit que no s’ha adherit a la
millora del nostre medi ambient ha
estat el PSC, que s’ha abstingut.
Lamentem la falta de sensibilitat
ecològica dels socialistes i la incon-
gruència del seu vot, que poc té a

veure amb una visió pregressista
de la qualitat de vida del nostre
poble.

Com tots sabem, aquí, al nostre
municipi, ja tenim una benzinera
que ofereix aquest tipus de com-
bustible, per tant, esperem que
l’equip de govern prengui ràpida-
ment aquesta iniciativa.

Des del Partit Popular de les
Franqueses del Vallès continuarem
presentant propostes de millora
del nostre poble i que incrementin
la qualitat de vida dels nostres
ciutadans.

Aquest és el nostre objectiu i la
nostra il·lusió.

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 TRÀMITS EN LÍNIA

CONNECTA-T’HI!

Encara no has vist les notícies de
les Franqueses al teu televisor...?

CADA DIMECRES i CADA DIUMENGE
A LES 14.30 i A LES 20.30 h

PER GRANOLLERS TV (canal 55 de la UHF)
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La nostra societat està construï-
da per la llei del mercat, entre tots
hem fet que contra més escassa
és una cosa, un servei o fins i tot
una idea (oferta), més valor li
donem i major és la voluntat de
posseir-la (demanda).

L’interès general és l’element
que ha de regir la funció de l’admi-
nistració pública per tal de contro-
lar els abusos, l’especulació, garan-
tint entre d’altres coses uns mí-
nims en allò que sembla tan humà
com és compartir, però que a la
realitat resulta tan difícil, encara
que tots som conscients que com-
partint es redueixen les despeses.

A l’Àrea de Governació li cor-
respon vetllar pel compliment de
les normes que s’han formulat per
garantir la convivència, és a dir,
compartir els usos comuns, els
espais públics, el dret al descans,
el dret a l’esbarjo, el dret a cami-
nar per les voreres i passos de
vianants sense cotxes, el dret a cir-
cular en vehicle i estacionar...

Complir les normes i, per tant,
fer-les complir sembla senzill però
no ho és i podem comprovar-ho
cada dia al nostre municipi. Moltes
d’aquestes normes ens vénen
autoimposades per lleis, però
d’altres és el propi municipi el que
mitjançant el Ple municipal,
compost per representants de la
ciutadania escollits democràtica-
ment, a proposta del govern muni-
cipal en base a les necessitats
canviants del municipi, les aprova:
són les ordenances municipals.

L’espai, repartit pel número de
persones que l’habitem, és cada
vegada menor. És per això que fets
com per exemple l’ús intensiu de
la via pública per un vehicle aban-
donat, una saca de runes sense re-
collir o un vehicle estacionat per-
manentment, tractats d’un en un
poden no ser un problema, però
tots junts són un problema greu.

També és un problema greu l’o-
cupació de la vorera pels vehicles,
pel risc dels vianants i pel deterio-
rament de la mateixa que provoca
caigudes i lesions en els vianants.

La calçada està preparada per a
la circulació de vehicles i tots sa-

bem que amb el temps i l’ús es
deteriora. Pensem què és el que
passaria amb les voreres si tot-
hom pogués parar o estacionar els
seus vehicles al damunt.

Les normes de convivència i, en-
tre elles, les de circulació tenen per
finalitat última COMPARTIR, en el
cas de les de circulació, compartir
l’espai de trànsit, de moviment. Els
comportaments incívics, les infrac-
cions quan no són motivades per
errades, descuits o força major, no
són més que expressions d’egois-
me, de voler anteposar la voluntat
pròpia per davant dels drets de la

resta de ciutadans i ciutadanes.
La primera eina per tal de millo-

rar ha de ser ensenyar, sobretot
els nens com a futurs usuaris de
vehicles a motor, però també com
a elements més vulnerables de la
nostra societat, en el respecte als
altres, i les normes de circulació
són un bon exemple d’aquest res-
pecte. Resulta incongruent, per
exemple, que per anar a recollir o
portar els nens a l’escola es deixin
sistemàticament els vehicles al
damunt de la vorera o en els pas-
sos de vianants.

Com totes les coses és en l’abús
on està el límit i tots en som cons-
cients. Així doncs, sigues cívic, en-
senya a compartir.

Ensenyar a compartir

La Policia Local
fa classes
d’educació
viària als
escolars, però
el paper dels
pares és el
més important,
ja que els nens
sempre fan el
que veuen fer
als de casa

Disciplina viària:
> 655 denúncies en total, 585

de les quals són per infraccions a
les ordenances municipals de cir-
culació (14 de les quals han es-
tat per l’ús indegut de telèfons
mòbils), 26 a l’ordenança de con-
vivència i 44 al reglament gene-
ral de circulació pels preceptes
d’assegurances i llicències/per-
misos.

Policia assistencial:
> 6 intervencions en mediació

en conflictes familiars.
> 4 en assistència de malalts

via pública.
> 6 en assistència a malalts a

domicili.
> 4 intervencions en menors.
> 1 baralla via pública.
Policia de trànsit:
> 16 intervencions en accidents

sense ferits.

Intervencions de la Policia
Local al gener i febrer

> 2 en accidents amb ferits (3
ferits).

> 35 per vehicles retirats al di-
pòsit per infracció.

> 9 per vehicles immobilitzats.
> 26 per vehicles abandonats.
Policia seguretat ciutadana:
> 18 atestats per faltes o delic-

tes.
> 3 denúncies llei 1/92.
> 9 identificacions persones.
> 3 detinguts per diligències.
> 9 comprovacions alarmes

municipals.
> 12 comprovacions alarmes

privades.
Policia administrativa:
> 18 comprovacions permisos

llicències municipals.
> 8 comprovacions locals/simi-

lars.
> 10 protecció actes culturals/

esportius.
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El Ple de l’Ajuntament aprova un pressupost
de 24.897.208 euros per a l’exercici 2005

NOU HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC A L’AJUNTAMENT

obert també els dimarts a la tarda
Horari de l’Ajuntament: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h

dimarts i dijous, de 16.00 a 18.00 h

>

El Ple de l’Ajuntament del darrer
16 de desembre va aprovar amb
nou vots a favor (CiU), set en con-
tra (PSC, ERC, EV i GIPF) i una
abstenció (PP) els pressupostos
per a l’exercici 2005 de l’Ajunta-
ment, dels Patronats Municipals
d’Esports i de Cultura, i de les so-
cietats municipals Les Franqueses

Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses
Dinamització Econòmica, S.L., amb
un total consolidat de 24.897.208
euros.

Aquests pressupostos estan
caracteritzats per dos trets, d’una
banda la consolidació d’un fort
component social en la despesa, i
d’altra banda, retorna el paper

Cal destacar que aquestes
inversions es financen, en bona
part, amb subvencions que s’han
sol·licitat a la Diputació, la Genera-
litat i la Unió Europea.

Més i millors serveis en l’àmbit
social i cultural

Es continuen millorant i poten-
ciant els serveis socials dirigits a
totes les persones de qualsevol
edat i de qualsevol indret del
municipi, amb actuacions dirigides

rellevant de l’esforç inversor dels
últims anys.

Manteniment i renovació, cap a
un municipi de qualitat

Es fan un conjunt d’actuacions
per a millorar les infraestructures
i els equipaments del municipi, que
es detallen en el quadre 1.

Zona esportiva Corró d’Avall 1a fase
Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font. Anualitat 2005
Urbanització Sector P
Urbanització Sector U
Urbanització Unitat d’Actuació 17
Urbanització Unitat d’Actuació 22
Urbanització Unitat d’Actuació 24
Pavimentació marge esquerre riu Congost. 1a fase
Remodelació nucli urbà de Corró d’Amunt
Adequació voreres Ametllers, Menorca, Eivissa i Ponent. Anualitat 2005
Equipament infantil
Mobiliari i estris municipals

460.000 EUR
640.000 EUR

1.500.000 EUR
6.993.000 EUR

217.000 EUR
300.000 EUR

1.024.000 EUR
390.000 EUR

90.000 EUR
400.000 EUR

18.000 EUR
24.000 EUR

Promoció econòmica
Inserció laboral
Programa d’Atenció Social Primària
Centre de Joves i Punt d’Informació Juvenil
Escola d’Adults
Patronat Municipal d’Esports
Patronat Municipal de Cultura

218.025 EUR
28.700 EUR

368.570 EUR
286.350 EUR

68.885 EUR
 682.135 EUR

1.338.075 EUR

Alcaldia
Governació
Hisendia i Règim Interior
Urbanisme
Obres, Serveis i Medi Ambient
Cultura i Educació
Esports
Benestar Social i Joventut
Dinamització Econòmica

423.840 EUR
942.430 EUR

2.350.495 EUR
352.800 EUR

3.251.495 EUR
1.388.075 EUR

682.135 EUR
723.805 EUR
246.725 EUR

a la gent gran, les diverses activi-
tats que es realitzen en el Centre
de Joves, com les sortides i els
casals d’estiu, o d’altres activitats

en l’àmbit de la cultura i de l’esport.
La despesa es concreta en el

quadre 2. El quadre 3 correspon
al pressupost per àrees.

1

2

3

La pavimentació del marge esquerre
del riu, una de les inversions previstes
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Després de la renúncia de
Ramon Coma com a regidor de
l’Ajuntament, on s’ocupava de
l’àrea de Cultura i Educació, i de
l’entrada a l’equip de govern de
Josep Bru, 10è en la llista de CiU
en les darreres eleccions munici-
pals, l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, ha reestructurat
el cartipàs municipal. Així, Francesc
Colomé, fins ara regidor d’Obres,
Serveis i Medi Ambient i de
Planificació i Relacions Col·lectives,
és el nou regidor de Cultura i
Educació, a més de portar també
Planificació i Relacions Col·lectives.
Per la seva banda, Josep Bru està
al front de la regidoria d’Obres,
Serveis i Medi Ambient.

Aquesta reestructuració també
fa que Joaquim Méndez, regidor de
Governació, passi a ser el cinquè
tinent d’alcalde, càrrec que tenia

Francesc Colomé, nou regidor de Cultura i Educació,
i Josep Bru, d’Obres, Serveis i Medi Ambient

fins ara Ramon Coma. Francesc
Torné també ha delegat en Fran-
cesc Colomé la presidència del
Patronat Municipal de Cultura, i en
Ferran Jiménez, actual regidor de
Dinamització Econòmica, la presi-
dència del Consell del Poble de
Llerona, en substitució de Ramon
Coma.

D’altra banda, en els darrers
mesos han presentat la renúncia
del seu càrrec de regidor, per
motius personals i en dates dife-
rents, Andreu Montañès i Gemma
Bisbal, tots dos del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Els seus substituts són Te-
resa Buigues i Josep Martínez.

D’esquerra a dreta, Francesc Colomé, Josep Bru i Ferran Jiménez

El Patronat Municipal d’Esports
ha portat a terme la remodelació
de les grades del camp de futbol de
la zona esportiva de Llerona. La
remodelació ha consistit en les
següents actuacions:

-Substitució de les uralites de la
coberta de la tribuna per xapes
metàl·liques galvanitzades (treballs
realizats per l’empresa Tallers Ca-
nal, per un import de 2.485 EUR).

Es posen seients al camp de futbol de Llerona
-Pintat de l’estructura de bigues

de ferro que sostenen la coberta
(treballs realitzats pel
personal de manteni-
ment del Patronat
Municipal d’Esports).

-Col·locació de 80
seients nous per a
espectadors (tre-
balls realitzats per
l’empresa Disseny

TEA-3 per un import total de 1.383
EUR).

Ha mort el regidor del PSC
Josep Palomino i Aguilera

El 7 de febrer va morir a l’edat
de 50 anys com a conseqüència
d’una greu i ràpida malaltia Jo-
sep Palomino i Aguilera, regidor
de l’Ajuntament de les Franque-
ses en representació del Partit

dels Socialistes de Catalunya.
Palomino era regidor del consis-

tori franquesí des de l’any 2003.
L’Ajuntament vol mostrar el seu
condol més sincer a la família del
regidor per tan sentida pèrdua.
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516 atletes participen al XIII Cros
Escolar i X Cros Popular a Can Sala

El 8 de desembre es va disputar
el VI Trofeu de futbol Sergi Barjuan
al camp de futbol municipal de
Corró d’Avall, organitzat un any
més pel Patronat Municipal d’Es-
ports. El CF Girona, equip de Se-
gona Divisió B, es va proclamar ven-
cedor del torneig, que també va
comptar amb la participació de la
UDA Gramenet, també de Segona
B, i del CF Bellavista-Milan, de 1a
Territorial. L’acte va comptar amb
la presència del jugador franquesí
de l’Atlético de Madrid Sergi
Bar juan, del també jugador de
l’Atlético de Madrid Jorge Larena i
de l’exjugador del Barça i del Chel-
sea Albert Ferrer (a la foto, els tres
futbolistes signant al Llibre d’Honor
de l’Esport a les Franqueses).

Abans d’iniciar-se el triangular

El CF Girona guanya el VI Trofeu Sergi Barjuan
entre els tres equips
esmentats, a les 16 h es
va jugar la final del
Torneig de lleure Sergi
Barjuan entre els equips
franquesins CF Peña Los
Amigos i CF Joventut
Llerona, partit que van
guanyar els primers pel
resultat de 2 gols a 0.

Acte seguit, el Bellavis-
ta-Milan va perdre per 0
a 1 davant la Gramenet.
Entre aquest matx i el següent, es
va fer el lliurament de premis i ob-
sequis del torneig de lleure. Segui-
dament, els gironins van guanyar
per 2-0 els de Bellavista. El darrer
partit, entre el Girona i la Grama
va ser molt igualat i prova d’això
és que va acabar en empat a 1 gol.

El 22 de gener es va celebrar el
XIII Cros Escolar i el X Cros Popular
de les Franqueses a la Finca de Can
Sala de Corró d’Amunt, propietat
de NISSAN Motor Ibèrica. L’activi-
tat, organitzada pel Patronat Muni-
cipal d’Esports i el Consell Esportiu
Comarcal, va comptar amb la col·la-
boració del CE Les Franqueses,
l‘AE Grup Fondistes Bellavista i el
CF Peña Los Amigos.

Enguany va tornar a augmentar
el número de participants amb 516
corredors en total, 62 dels quals
van participar al cros popular i 454
al cros escolar. Les curses van co-
mençar a les 10 h i es van disputar
fins a les 12.30 h, en què va finalitzar
la popular.

 L’acte de lliurament de trofeus
va tenir lloc a les 13 h i va comptar
amb la presència de l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, el re-
gidor d’Esports, Josep M. Dia, el
regidor de Cultura i Educació,
Francesc Colomé, Jordi Jorba en
representació del Consell Esportiu
Comarcal, i Juan Pérez, de NISSAN
Motor Ibèrica.

Tots els participants van ser

obsequiats amb l’esmorzar i una
samarreta. A més, els tres primers
classificats de cada categoria van
rebre un trofeu, i als classificats del
4t al 6è lloc se’ls va fer entrega
d’una medalla. A més a més, en el
cros escolar es van donar premis
per equips; el que suposa un total
de 32 premis.

Les entitats que van participar
en aquesta edició són les següents:
PME Les Franqueses, IES Lauro,

CA Canovelles, IES BLancafort, Es-
cola Anna Mogas, IES Vilaromana,
CA Mollet, CA Parets, CA Grano-
llers, CA Sant Celoni, Col·legi l’Estel,
Escola Ginebró, CEIP Joan Sanpera,
CEIP Bellavsita-Joan Camps, CA
Montornés, EE La Garriga, CEIP
Bertí, Escola Sant Genís, CA Vic,
PME Cardedeu, Escola Pia Grano-
llers, CEIP Jacint Verdaguer, CA
Laietana, Cingles, l’Aire, 24 x 30,
Fila Domingo Catalan i Bikila-BCN.

Una de les sortides del Cros Escolar a la finca de Can Sala de Corró d’Amunt

El 6è Trofeu Sergi Barjuan, però,
va anar a parar a mans dels giro-
nins perquè en els partits anteriors
havien marcat més gols que els de
Santa Coloma. Cal destacar l’apor-
tació de material esportiu cedit per
Sergi Barjuan als clubs de futbol
locals valorat en 2.700 euros.
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Èxit de participació a la Mitja Marató
La 20a Mitja Marató Granollers-

Les Franqueses-La Garriga va tor-
nar a ser un èxit de participació. A
la prova, que va tenir lloc el 6 de
febrer, hi van participar 4.047
atletes, entre els quals hi havia el
millor fondista del món actualment,
l’etíop Haile Gerbrselassie, que va
guanyar la cursa amb molta supe-
rioritat. Les Franqueses hi va col·la-
borar, com cada any, amb la tasca
dels voluntaris coordinats pel Pa-
tronat Municipal d’Esports i la regu-
lació del trànsit rodat a càrrec de
la Policia Local. Enguany, però, l’or-
questra de l’Escola Municipal de
Música Claudi Arimany no va po-
der animar els participants de la
cursa, degut al mal temps. Sí, però,
que va oferir el 28 de gener el ja
tradicional Concert de la Mitja, al
Teatre-Auditori de Bellavista.

L’equip del Club d’Escacs Les
Franqueses que va disputar el 16 i
23 de gener la Copa Catalana va
quedar campió del grup C, format
per equips de Preferent i Primera
Provincial. Els jugadors de la forma-
ció franquesina van ser Fernando
Méndez, Josep Guevara (els dos

El Club d’Escacs Les Franqueses
guanya la Copa Catalana

Espectacular imatge dels participants de la Mitja Marató a la ctra. de Ribes. FOTO: Jordi Pey

El 6 de febrer es va celebrar al
pavelló del CB Granollers, el Cam-
pionat de Catalunya sènior masculí
de karate. L’activitat, organitzada
per la Federació Catalana de Karate
i el Club Shiho Wari de les Franque-
ses, va comptar amb la col·laboració
del Patronat Municipal d’Esports.

El campionat es va fer en jornada
matinal, des de les 9 fins a les
13.30 h. Les expectatives dels
organitzadors es van quedar cur-
tes, ja que al final hi van haver molts
més participants dels previstos en
un principi. Del club local, Shiho
Wari, hi van participar tres perso-
nes; dues que van quedar en quarta
posició a la seva categoria, i el
tercer, que es va retirar per lesió.

Cal destacar l’alt nivell dels parti-
cipants en el campionat, ja que es
va comptar amb diferents campi-
ons en kumite d’Espanya, d’Euro-
pa i del Món, com ara Cristina Feo.
També va destacar el nivell dels
competidors de kata (forma), que
és la base del karate.

mestres catalans), Jordi Mestres i
David Guix, i com a reserva, Adelito
Ruiz. El mèrit de la victòria es basa
en combinar experiència i joventut
per superar rivals que gairebé tots
eren de categoria superior a la que
juga aquesta temporada la formació
de les Franqueses.

El Campionat de
Catalunya de
karate es va fer
a les Franqueses

Un total de 80 arquers van par-
ticipar al Campionat Provincial de
Tir amb Arc Sala que es va cele-
brar al pavelló poliesportiu muni-
cipal el 30 de gener. El campionat
el va organitzar la Federació Cata-
lana de Tir amb Arc i el Club Tir
amb Arc Les Franqueses, i va
comptar amb la col·laboració del
Patronat Municipal d’Esports.
L’activitat es va desenvolupar des
de les 9 fins a les 15 h.

El club local va aconseguir sis
triomfs i tres podis en diferents
categories. Els premiats van ser
els següents: Juan Frías (arc com-

Bon paper del Club de Tir amb Arc en
el campionat provincial en sala

post), Santi Olivé (tradicional), Al-
bert Barquero (arc nu), José M.
Mora (arc llarg) i Albert Barquero
fill (ardilla), com a campions.
També van ser premiats Enric
Díaz (tercer d’arc corb), Elisenda
Martínez (segona en ardilla) i
Mireia Gili (tercera en benjamins).

Cal destacar que el Club Tir amb
Arc de Les Franqueses és una
entitat molt valorada per la
Federació Catalana, tant per les
seves activitats de promoció
d’aquest esport, com pels bons
resultats que els seus arquers
estan aconseguint.
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> Vine a la XVI Fira de Sant Ponç
els dies 14 i 15 de maig de 2005 <

> Al Centre Cultural Can Ganduxer
av. de la Sagrera, s/n - Corró d’Avall <

> Dissabte: tallers, exposicions, trobada d’intercanvi de plaques, scalextric,

vine a
la fira

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall, Patronat
Municipal de Cultura i Àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat

 <

> Diumenge: parades d’artesania, dinar de germanor, aigua de Corró...

jocs per a la mainada, xocolatada, ball folk, sopar popular...

Des del Patronat
Municipal de Cultura
s’està treballant en
la recerca i la promo-
ció del ball de l’Espol-
sada. D’una banda,
amb la col·laboració
d’Albert Manyosa, es
treballa en la recerca
històrica amb l’objec-
tiu de poder recollir,
en un document es-
crit, la història i l’ac-
tualitat d’aquesta tra-
dició tan arrelada al
nostre municipi. D’altra banda, en
col·laboració amb l’escola En Dan-
sa de Bellavista, es treballa en la
seva promoció oferint a totes les

El Patronat Municipal de Cultura
promociona el ball de l’Espolsada

escoles del municipi la possibilitat
de fer un taller d’apropament i ini-
ciació a aquest ball, entre els més
petits i joves.

Continua la temporada gener-
abril als Teatres de les Franqueses,
amb l’espectacle destinat al públic
infantil i familiar Vull una escombra
voladora, dels Cosins del Sac, que
es podrà veure el 2 d’abril al Casal
Cultural de Corró d’Avall. El 16 d’a-
bril, al Teatre-Auditori de Bellavista,
es representarà l’obra Vapors a
càrrec de la companyia amateur
Quatre per Quatre. Finalment, el
30 d’abril el conegut animador Noè
Rivas presentarà Vine a la festa al
Casal Parroquial de Llerona.

D’altra banda, el Cicle Entorns us
proposa les següents activitats:

-Conferència Paisatge, alimenta-
ció i formes de vida a les Franque-
ses de l’època medieval, a càrrec
de Jaume Vilaginés, historiador:
Can Ganduxer, 4 d’abril, 20 h.

-Conferència Com afrontar el dia
a dia en la societat d’avui, amb el
Dr. Joan Corbella, metge: Bibliote-
ca Municipal, 12 d’abril, 21 h.

-Exposició Aquarel·les i dibuixos,
de Josep Puig Olivé: Can Ganduxer,
del 16 d’abril al 7 de maig.

-Cinema Mujeres en pie de guer-
ra, documental dirigit per Susana
Koska: Centre Cultural de Bellavis-
ta, 22 d’abril, 19.30 h. Finalitzada
la projecció hi haurà un col·loqui
amb la participació de la directo-
ra, de la regidora franquesina Tere-

Continua la programació de teatre a
les Franqueses i del Cicle Entorns

sa Buigues i d’altres protagonistes
del documental.

-Conferència Els primers catala-
nistes del Vallès Oriental, a càrrec
de Jordi Planas, historiador: Can
Ganduxer, 25 d’abril, 20 h.

-Conferència Gastronomia i
Mediterrani, a càrrec de Salah
Jamal, metge i escriptor: Bibliote-
ca Municipal, 5 de maig, 18 h.

-Exposició En obres, d’alumnes de
Belles Arts de l’UB: Centre Cultu-
ral de Bellavista, del 3 al 23 de juny.

Més informació: 93 846 65 06.

Ball de l’Espolsada a Marata. FOTO: Manel Navarrete

Cartell del
documental
Mujeres en

pie de guerra,
que es

projectarà el
22 d’abril a

Bellavista
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L’Escola Municipal de Música
Claudi Arimany participarà en la
53a edició del Festival europeu de
música de Neerpelt. El festival, que
es celebrarà entre el 29 d’abril i l’1
de maig en aquesta ciutat belga,
acull  diferents formacions musicals
de tota Europa amb l’objectiu de
compartir la passió per la música i
estimular els joves envers aquest
art, en un ambient de multicultura-
litat i intercanvi. Es va celebrar per
primera vegada el 1953 amb el
repte de convertir-se en l’epicentre
de l’expressió i el  talent dels joves
músics. Des de llavors ha assolit un
nivell i prestigi molt important amb
ressò a tota Europa.

Hi participarà l’orquestra mixta
de l’Escola, formada per 30 alum-
nes de diferents edats i cinc profes-
sors. Daniel Pérez, director de l’or-
questra, ja està treballant en la

L’Escola Municipal de Música
participarà al festival de Neerpelt

preparació del repertori.
D’altra banda, l’Escola està co-

mençant a preparar amb els seus
alumnes de nivell elemental la can-
tata amb la que participaran al con-
cert que es farà al Teatre Grec
amb diferents escoles vinculades
al Conservatori Liceu i l’actuació de
final de curs que tindrà lloc al Gran
Teatre del Liceu. Aquests concerts
es duran a terme al mes de maig.

Des del Patronat Municipal de
Cultura s’està treballant per am-
pliar les ofertes formatives i
d’oci, especialment en l’àmbit de
les arts escèniques. Aquesta
pot ser una molt bona manera
de passar-ho bé però també de
conèixer gent i d’aprendre
tècniques d’expressió, relació i
comunicació molt valuoses.

La nova ofeta de tallers que
s’està preparant des del Patro-
nat inclou teatre per a adults i
gent gran, tècniques de clown,
globoflèxia, mim, malabars i
acrobàcia de circ.

L’objectiu del PMC és que els
tallers puguin començar a partir
de Setmana Santa. Si en voleu
més informació podeu trucar al
telèfon de l’Àrea de Cultura i
Educació: 93 846 65 06.

Nous tallers
d’arts escèniques

Entre les finalitats de la biblioteca
pública hi ha la d’educar i ensenyar
en l’ús de la informació. Avui, en una
societat caracteritzada per la pro-
ducció d’intangibles, on la informa-
ció és la matèria prima i el seu ma-
neig i transformació són la base del
coneixement que la fa moure, el
paper de la biblioteca en aquest
sentit esdevé cabdal. Així ho entén
la nostra Biblioteca Municipal, cap-
davantera des de l’any 2001 en
aquests temes, i per això continua
apostant i avançant en aquest
sentit. Fruit d’aquesta política és la
proposta que s’ha anomenat
Sessions monogràfiques i que no
són altra cosa que petits mòduls
monotemàtics de dues hores de
durada on s’exposen aspectes  rela-
cionats amb la informació (fonts,

La Biblioteca Municipal i les tecnologies
de la informació i la comunicació

recursos, processos, criteris...).
Fins ara s’han realitzat les se-

güents sessions, amb un total de
80 alumnes:

-La Biblioteca en línia. Usos i re-
cursos des del web (Laura Padró).

-Internet i els infants. Recursos
pedagògics i de lleure (Eva Navar-
rete i Laura Padró).

-Compres i gestions en línia (Eva
Navarrete).

Totes elles passen a formar part
de l’oferta permanent de la Biblio-
teca i la seva programació s’anirà
repetint i actualitzant en funció de
la demanda i les necessitats així
com incrementant amb nous mò-
duls. De moment, el proper mono-
gràfic està previst per als dies 4 i
11 de maig i abordarà el tema del
programari lliure.

Els membres
de l’orquestra
en ple assaig

L’Ajuntament vol
crear una nova
escola de primària

El 23 d’abril, premis
del Concurs Literari
de Sant Jordi

L’Ajuntament està treballant per-
què el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat tingui en compte
la realitat del municipi i prevegi la
dotació d’un nou centre d’educació
infantil i primària al municipi. Per
arribar a aquest fi, està previst que
el consistori cedeixi a l’administració
un terreny municipal a Bellavista.

Com cada any, la Biblioteca Muni-
cipal ha organitzat el Concurs Lite-
rari de Sant Jordi, que enguany ar-
riba a la quinzena edició. Els pre-
miats en les diferents categories
incloses en les modalitats de car-
tes d’amor, cal·ligrames i rodolins,
prosa i poesia, es donaran a co-
nèixer el 23 d’abril a les 20 h al
Teatre-Auditori del Centre Cultu-
ral de Bellavista.
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El Ple de l’Ajuntament del mes de
gener va aprovar amb els onze vots
favorables de CiU, GIPF i PP l’adjudi-
cació de la concessió del servei de
recollida d’escombraries i neteja
viària de les Franqueses del Vallès
a l’empresa FCC per un període de
vuit anys. Al concurs també es va
presentar l’empresa URBASER,
que finalment va ser desestimada.

Les novetats de la concessió són
les següents:

-La instal·lació de 240 conteni-
dors bicompartimentats (70% de
rebuig i 30% orgànica) de càrrega
lateral, el que suposa passar de
1.100 a 3.200 litres de capacitat.

-L’adquisició d’un camió de càrre-
ga lateral amortitzable en vuit anys.

-El lloguer d’un camió de càrrega
lateral tres cops per setmana.

-L’adquisició d’un camió Porter.
-La recollida 365 dies a l’any a tot

el municipi d’ambdues fraccions si-
multànies excepte en urbanitzaci-
ons i disseminats, que es realitzarà
tres vegades a la setmana.

-L’increment de la freqüència en
el rentat dels contenidors.

-Recollida de voluminosos i mo-
bles dos cops per setmana, els
dimarts a Corró d’Avall i resta del
municipi, i els dijous a Bellavista i
resta del municipi.

-L’adquisició d’un camió amb es-
combradora mecànica.

-La disponibilitat de sis peons d’es-

combrada manual, tres a Bellavista
i tres a Corró d’Avall.

-Un servei d’escombrada mixta
amb l’escombradora Ravo actual,
treball de dilluns a dissabte a Bella-
vista, Corró d’Avall i nucli de Llerona.

-Un servei d’escombrada mecàni-
ca amb escombradora sobre ca-
mió, treball de dilluns a dissabte en
urbanitzacions i polígons industrials.

-Dos serveis d’escombrada ma-
nual motoritzada amb vehicle auxi-
liar d’escombrada a Corró d’Amunt,
Can Suquet, Mil Pins, Els Gorcs,
Can Baldic, Pla de Llerona i dissemi-
nats. Repàs als polígons industrials,
repàs a les àrees d’aportació, em-
bornals i actuacions puntuals.

-Bossa d’hores equivalent a un

Els nous contenidors bicompartimentats
recolliran residus orgànics i de rebuig

servei setmanal d’aigua batiment.
-Neteja dels dos mercats set-

manals, Bellavista i Corró d’Avall.
-Suport a actes institucionals i

festes majors.
-Servei d’urgència les 24 hores.
-Així mateix, el contracte inclou

un 1% per a campanyes de cons-
cienciació cívica.

-Es durà a terme una campanya
d’implantació de la recollida orgà-
nica, a través del Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès Orien-
tal, amb informadors porta per
porta entregant cubells i tríptics i
cartes personalitzades, informació
al Butlletí Municipal, xerrades a
col·lectius, exposicions itinerants i
campanyes al mercat.

L’Ajuntament i Rodalies Renfe
han subscrit un acord per a la
comercialització i venda de bitllets
del pàrquing de l’estació de Bella-
vista, segons el qual la població
franquesina tindrà dret a adquirir
un d’aquests tiquets per poder
aparcar en aquest recinte sense
haver d’agafar obligatòriament el
tren. Amb aquest nou bitllet, que
costa 1 euro, es podrà aparcar al
pàrquing de l’estació de 5 del matí
a 12 de la nit. L’Ajuntament els

La població franquesina podrà fer ús del pàrquing de
l’estació de Bellavista, encara que no agafi el tren

vendrà al Servei d’Atenció a la Ciu-
tadania (SAC) de Corró d’Avall i de

Bellavista, així com als dos centres
d’atenció primària del municipi.

L’Ajuntament també està treballant en diverses propostes per retolar el nou
camió de càrrega lateral que recollirà tant els residus orgànics com els de

rebuig. Una de les propostes és aquesta que podeu veure a la imatge
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S’anomena biodièsel el combus-
tible líquid que s’obté de matèries
primeres renovables mitjançant un
procés industrial que requereix po-
ca energia i no genera substàncies
nocives. Les matèries primeres po-
den ser: olis procedents de llavors
o fruits (oli de colza, soja, palma,
gira-sol...), greixos animals i olis de
fregir usats.

El biodièsel és un combustible
amb les mateixes propietats fisi-
coquímiques que el gasoil, per la
qual cosa el pot substituir en totes
les seves aplicacions.

El biodièsel és utilitzat típicament
com una barreja del 10 (BD 10) o
20% (BD 20) amb gasoil derivat
del petroli. Alguns països l’utilitzen
com a additiu, fent una barreja de

biodièsel de l’1 al 5%, i també es
pot utilitzar 100% pur, però en
aquest cas caldrà fer canvis en
alguns elements del motor.

A Catalunya s’està fent la recollida
selectiva d’oli de cuina des de fa
aproximadament 8 anys, a través
d’un servei que recull l’oli als grans
productors (restaurants, escoles,
hospitals, indústries alimentàries,
càterings...), i també a través de les
deixalleries, que recullen l’oli dels
particulars.

L’ús de biodièsel suposa la re-
ducció de partícules, hidrocarburs,
CO2 i CO (ajudant a complir el
protocol de Kioto), SOX i, a més, és
pràcticament 100% degradable en
un termini curt de temps, la qual
cosa elimina la possibilitat d’impac-

L’empresa Fecsa Endesa va reti-
rar a primers de desembre les
dues torres elèctriques de mitja
tensió que hi havia al carrer de
França i a la Via Europa del polígon
industrial Pla de Llerona. La retira-
da d’aquesta línies aèrees era un
dels punts del conveni que van sig-
nar l’empresa elèctrica i l’Ajunta-
ment a partir del qual el consistori
cedia uns terrenys situats al carrer
d’Alemanya per construir una es-
tació receptora d’electricitat. D’a-
questa estació en fan ús Fecsa
Endesa i Estabanell y Pahisa.
Aquesta darrera empresa ja havia
retirat al mes juliol l’estesa de ca-
bles i les estructures metàl·liques

L’empresa municipal Les Fran-
queses Entorn Verd ha portat a
terme les obres de construcció de
tres sobreeixidors per resoldre els
problemes de desbordament d’ai-
gües a la xarxa de clavegueram de
Corró d’Avall, concretament a la
ctra. de Ribes, entre el carrer de
la Verge de la Mercè i l’ajuntament.
En aquesta zona, i tot i que la urba-
nització del sector W va resoldre
gran part dels problemes que hi
havia amb la connexió de la xarxa
de la carretera amb la nova xarxa
d’aigües pluvials dels sector W que
desemboca al riu Congost per mitjà
d’un nou col·lector, encara persis-
tien alguns problemes puntuals de
desbordament de la xarxa d’aigües
residuals quan plovia molt.

Amb aquestes obres l’aigua es
desviarà pel col·lector de 180 cm
que es va construir en el seu dia al
sector W i que connecta amb el
riu Congost.

Biodièsel, el combustible
que s’obté del reciclatge

tes importants en cas de vessa-
ments accidentals. D’altra banda,
contribueix a superar la dependèn-
cia del petroli, localitzat en zones
molt concretes del planeta i con-
trolat per multinacionals.

Cal també, doncs, la implicació
de la ciutadania sobretot separant
els olis usats a casa i portant-los
a la deixalleria i, també, triant l’op-
ció del biodièsel en comptes del
gasoil normal en les gasolineres
que ja en disposin, com la de l’Es-
tació Servei Ramassar.

Es construeixen
tres sobreeixidors
per resoldre el
desbordament
d’aigües residuals

Fecsa Endesa retira les dues
torres dels carrers França i Europa

de les línies del carrer d’Alemanya.
La retirada d’aquestes estructu-

res permetrà en un futur eixamplar
la Via Europa, ja que l’eliminació de
la torre que hi ha a la cruïlla amb
el carrer de França evitarà el pas
estret i perillós d’aquest punt. A
més, en aquest mateix indret és
on es realitzarà la rotonda que hi
ha prevista en el projecte de
construcció d’un altre pont sobre
el riu Congost.

D’altra banda, fruit del mateix
conveni, les dues empreses elèc-
triques van plantar 203 alzines
noves al bosc que hi ha entre els
carrers d’Holanda, Suècia i Alema-
nya, just davant de l’antiga Delsa.
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L’Ajuntament vol tres carrils en el
tram soterrat de la Ronda Nord

L’Ajuntament ha lliurat un infor-
me a la Generalitat sobre el
soterrament de la Ronda Nord en
el tram comprès entre la rotonda
de la ctra. de Ribes i la de la plaça
de Francesc Macià, on es presen-
ta i justifica el llistat de qüestions
que hauria de tenir en compte el
futur projecte executiu del soter-
rament de la Ronda Nord.

Les consideracions municipals a
la proposta de soterrament de la
Generalitat són les següents:

1. Accés al sector industrial V: es
proposa que l’accés es faci per un
nou pas inferior independent en
uns terrenys de titularitat pública.

2. Passarel·la per a vianants per
sobre de la Ronda Nord: es creu

necessari evitar les rampes en zig-
zag de la proposta de la Generalitat
per fer més còmode el seu pas i
reduir-ne l’impacte visual. Es propo-
sa una passarel·la semicircular.

3. Pas inferior de vianants a la
vorera de la ctra. de Ribes: cal evi-
tar el traçat en zig-zag tal i com
propo-sa la Generalitat, i incloure
unes rampes paral·leles per tal de
facilitar el creuament als vianants
que circulin pel carrer del Pont.

4. Aparcaments al carrer del
Pont: es proposen aparcaments
per a turismes a banda i banda.

5. Interrupció del carrer de la
Ferreria-camí Antic de Vic: es
proposa que el carrer del Pont no
permeti la continuïtat rodada del

vial format pel carrer de la Ferreria
i el camí Antic de Vic. Així, es limi-
ten les interseccions a nivell en el
tram central a les dues rotondes.

6. Es proposa un semàfor de
botó per als vianants al carrer de
la Ferreria i un altre a la plaça de
Francesc Macià.

7. Secció transversal del tram
soterrat: es creu necessari que el
projecte executiu inclogui tres
carrils soterrats en comptes dels
dos proposats per la Generalitat.
La proposta es justifica perquè la
circulació en cadascun dels sentits
té una important diferència en el
seu funcionament, ja que en sentit
Canovelles els vehicles es troben
amb una rotonda (carrer de la
Indústria de Canovelles) al cap de
només sis-cents metres d’acabar-
se el tram soterrat.

La inclusió d’aquest tercer carril
fa aconsellable l’eliminació de la
paret que divideix en dos el túnel i
suposa augmentar en 2,30 me-
tres la seva amplada respecte a la
proposta de la Generalitat, perfec-
tament assumibles. Si finalment,
per raons de seguretat, es volgués
mantenir la paret central de sepa-
ració de les dues calçades, l’aug-
ment d’amplada seria de només
3,5 metres, la qual també és
tècnicament factible.

En el plànol superior es situen totes les
propostes explicades en l’informe.
En el de l’esquerra, es pot veure el
plànol de la secció transversal del tram
soterrat que es proposa

N
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El Ple aprova provisionalment el
Pla Parcial del Sector P de Llerona

-Sistema viari: 8,84%, 40.066,44 m2
-Zones verdes: 32,63%, 147.889,78 m2
-Equipaments: 5,00%, 22.659,36 m2
-Equipaments tècnics: 0,09%, 418,00 m2
-Sòl industrial d’aprofitament privat: 53,43%, 242.153,53 m2

El Pla Parcial aprovat preveu les cessions següents:

El Ple de l’Ajuntament del 27 de
gener va aprovar provisionalment
el Pla Parcial del Sector P de Lle-
rona. Després de la seva aprovació
provisional ara és la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona qui l’ha
d’aprovar definitivament.

Els objectius del Pla Parcial del
Sector P són la creació de sòl in-
dustrial a través d’un document
que estableixi l’ordenació urbanísti-
ca que ha de dirigir el desenvolupa-
ment d’aquest sector, classificat
en el Pla General com a sòl urba-
nitzable de desenvolupament indus-
trial Sector Pla de Llerona Sud i,
alhora, poder alliberar un gran espai
com a zona verda (El Falgar) per a
la població, que actuarà també com
a coixí separador entre el sòl indus-
trial i el residencial.

S’han acabat les obres per
connectar el carrer del Migdia amb
la rotonda de la Ronda Nord a
l’alçada del barri Can Mònic de
Granollers. Aquestes obres són
molt importants perquè perme-
tran connectar la zona esportiva
municipal de Corró d’Avall, molt
transitada, amb la Ronda Nord.
Amb tot, i fins que no estiguin en-
llestides les obres de la rotonda i
no s’hi pugui circular, el carrer res-
tarà tancat al pas de vehicles a
excepció dels que vulguin accedir
a l’aparcament del camp de futbol
municipal de Corró d’Avall.

Les obres d’aquest nou tram del

S’acaben les obres del carrer del Migdia
carrer del Migdia, que va de la rie-
ra de Carbonell fins a la rotonda,
han consistit en la construcció d’un
carril per a cada sentit de la cir-
culació més aparcaments, d’una
mitjana i de les voreres, i han anat
a càrrec de l’empresa que executa
les obres de la Ronda, Copcisa. Per

la seva banda, l’Ajuntament s’ha en-
carregat d’instal·lar-hi l’enllumenat
públic i de construir-hi una vorera
volada al pont que hi ha sobre la
riera de Carbonell perquè hi puguin
passar els vianants. Fins ara el pont
només era accessible per als ve-
hicles.
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La Junta de Govern Local ha
aprovat definitivament el projecte
d’urbanització de la Unitat d’Actua-
ció núm. 22, situada al nucli urbà
de Llerona. La UA-22, que està si-
tuada entre l’eix viari que formen
el carrer de l’Església i el camí de
Marata, el torrent de Santa Mar-
garida i el carrer del Ferreret, està
envoltada de sòl urbà, per la qual
cosa necessita acabar de desenvo-
lupar les seves infraestructures
per tal de relligar adequadament
els sectors urbans perimetrals.

La urbanització de la UA-22
permetrà, doncs, donar sortida al
carrer del Cadí, que enllaçarà amb
la rotonda que es construirà a
l’encreuament amb el camí de
Marata. A banda, el projecte tam-
bé reserva una zona de 800 m2

destinada a equipaments, una zona
verda de 2.250, així com la cons-
trucció d’habitatges, entre els
quals hi haurà una promoció de pi-
sos de lloguer per a joves. L’import
de les obres és de 467.092 EUR.

Pel que fa a la UA-17, la necessi-
tat del projecte ve justificada per
tal de poder donar continuïtat a la
xarxa viària d’aquest sector de
Llerona, com és la de completar la
urbanització del carrer d’Àngel
Guimerà, així com de dotar aques-
ta zona dels serveis necessaris per
a la implantació de nous habitatges.

L’àmbit de la Unitat d’Actuació ve
delimitat pel nord per les edifica-
cions existents, l’est part pel car-
rer d’Àngel Guimerà i part per
l’antiga ctra. N-152; per l’oest amb
la via del ferrocarril, i pel sud amb
el torrent de Santa Margarida.

L’àmbit total de l’actuació és
d’uns 6.000 m2, 950 dels quals es
reservaran com a zona d’equipa-
ments, 830 per a zona verda i ram-
bles, 585 per a vialitat i estaciona-
ments i 2.450 com a zona residen-
cial unifamiliar. L’import d’execució
del projecte és de 217.311 EUR.

L’empresa municipal Les Fran-
queses Entorn Verd s’encarregarà
de dur les obres a terme, així com
les de la UA-22.

S’aproven definitivament els projectes
d’urbanització de la UA-22 i la UA-17

UA-22

UA-17

Es construirà un ressalt i un tram de
vorera a la travessera de Corró d’Amunt

L’Ajuntament construirà una pla-
taforma reductora de velocitat i
un tram de vorera a la carretera
BV-5151 al seu pas pel nucli urbà
de Corró d’Amunt. La mesura ha
d’augmentar la seguretat dels
vianants i reduir la velocitat dels
vehicles que circulen al llarg de la
ctra. de Cànoves en el tram de la
travessera de Corró d’Amunt.

Per aconseguir una reducció de
la velocitat efectiva en aquesta
zona s’ha optat per construir un
pas de vianants amb ressalt just

al davant del Consell del Poble, que
és un dels llocs més transitats pel
seu pas a la zona esportiva muni-
cipal així com al mateix Consell.
Aquest ressalt anirà acompanyat
d’un focus i de dos grans senyals
per avisar els conductors que es
trobaran amb la plataforma.

A més, el projecte preveu cons-
truir una vorera que anirà des del
mateix Consell del Poble fins a la
cantonada del restaurant Les
Quatre Llunes. El projecte té un
pressupost de 89.681 EUR.
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Tot a punt per a la posada en marxa
de la residència per a la gent gran

El somni de moltes famílies fran-
quesines s’ha fet realitat: la resi-
dència per a la gent gran ja s’ha
acabat de construir i començarà
a funcionar al mes de juny. Abans,
però, els dies 15 i 16 d’abril tindran
lloc unes jornades de portes ober-
tes perquè tothom que ho vulgui
pugui visitar les instal·lacions.

La Residència Les Franqueses
disposa de 58 places, 35 concer-
tades amb l’ICASS i 23 de privades.
Situada al C/ Sant Josep, 29, just
al costat del Centre de Dia i Casal
d’Avis de Corró d’Avall, l’equipament
té la següent distribució: a la plan-
ta baixa s’hi ubica la recepció,
direcció, despatxos professionals,
sala de f isioteràpia, menjador,
cuina, bugaderia, sales d’estar,
podologia i perruqueria; a la prime-
ra planta hi ha places de baixa,
mitja i alta dependència física; i la
segona planta és on es troba la
unitat específica de psicogeriatria
(Alzheimer, demències vasculars...).

El centre, que disposa d’àmplies
terrasses i zones amb jardí, té habi-
tacions individuals i dobles amb
bany assistit, totes exteriors, amb
llits elèctrics articulats, sistema
d’intercomunicació directa amb els
professionals, connexió telefònica
a cada habitació i connexió indivi-
dual de TV.

L’empresa que s’encarrega de la
gestió del centre és Mutuam, una
entitat sense ànim de lucre amb
una àmplia experiència en el sec-
tor, i que gestiona un total de mil
places residencials a tot Catalunya.

La construcció de la residència
ha estat possible gràcies a la Fun-
dació Privada de les Franqueses
del Vallès per a la Gent Gran que
presideix Antonio Bosque. La fun-
dació la integren diversos patrons
les aportacions econòmiques dels
quals han permès construir aquest
equipament modèlic en el solar que
va cedir amb aquesta finalitat l’A-
juntament.

El telèfon al qual us podeu adre-
çar per demanar-ne més informa-
ció és el 93 247 94 40.

1. En aquesta imatge es pot veure l’en-
trada a la residència, que dóna al carrer
de Sant Josep, 29.
2. Detall d’una habitació doble, exterior,
àmplia i lluminosa.
3. A la planta baixa, hi ha un gran espai
per a sales d’estar, amb vistes al jardí.
4. Tots els banys estan dissenyats per a
facilitar l’accés a persones amb dificul-
tats motrius.

1

2

4

3
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Els 4, 5 i 6 de febrer passats es
van dur a terme diverses celebraci-
ons amb motiu de la festa de Car-
nestoltes a les Franqueses, amb la
participació d’algunes de les entitats
del municipi.

El 4 de febrer, a la sala d’actes del
Centre Cultural Can Ganduxer, els
més petits s’ho van passar d’allò
més bé amb música en directe i ball
de disfresses organitzat pel Casal
Infantil Municipal de Corró d’Avall.

A partir de les 18 h, al Casal Mu-
nicipal de Joves de Corró d’Avall,
els més grans van poder participar
en un joc de pistes basat en la co-
neguda trilogia literària i cinemato-
gràfica “El Senyor dels Anells”: desxi-
frant codis secrets, construint una

El 24 de gener passat es va
iniciar de nou el taller de pares i
mares que porta per títol “Ens
trobem i junts aprenem”, que es
duu a terme al CEIP Bellavista-
Joan Camps. Aquest taller pretén
ser un espai de trobada entre
pares i mares autòctons i pares i
mares de famílies immigrades que
porten els seus fills a aquesta
escola. A través d’aquest taller es
dóna a conèixer l’espai i l’escola i
es potencia la seva participació
en el marc escolar. Es porten a
terme accions d’oci i de lleure, de

llengua, i de coneixement del ter-
ritori a través de diferents activi-
tats.

Es tracta de compartir i també
de fer una immersió en la realitat
pluricultural que hi ha a Bellavista.
El taller es veu com un espai intercul-
tural, on compartir i aprendre de
les diferents cultures que conflu-
eixen a l’escola. Aquesta acció de
prevenció constitueix, a més, una
bona eina d’ajuda a la inserció so-
cial del col·lectiu nouvingut, ja que
afavoreix les relacions socials i el
coneixement de l’entorn.

Aquest projecte, que es porta a
terme per tercer any consecutiu,
compta amb el suport de l’Ajunta-
ment, del Consell Comarcal, del
Departament d’Ensenyament de
la Generalitat, així com de l’equip
directiu i l’AMPA del Centre. Els
dos anys anteriors ha tingut molt
bona acollida per part de totes les
persones assistents.

El taller es farà tots els dilluns
de 15 a 17 h dins de la pròpia es-
cola. L’assistència hi és totalment
lliure i es preveu la seva durada
fins a finals d’abril.

Tercera edició del taller «Ens trobem junts i
aprenem» al CEIP Bellavista-Joan Camps

Les Franqueses viu el Carnestoltes
ballesta, elaborant pa èlfic, i posant-
se en la pell dels diferents personat-
ges del llibre. Entre els personatges
que es van veure hi havia gàndalfs,
elfs, cavallers de la Terra Mitjana...

El 5 de febrer, al Centre Cultural
de Bellavista, diferents veïns i enti-
tats van sumar-se a la rua, orga-
nitzada per l’Associació de Veïns
de Bellavista, on hi van participar
més de 500 persones. Es van po-
der veure comparses com la de la
Fundació APADIS, disfressats de
senyals de trànsit, els cavallers i les
princeses del CIM de Bellavista, els
balladors i balladores del Senegal
del grup Kassoumaye, i tot un seguit
de familiars, pares, mares, petits,
gent gran... Després de ballar pels

carrers de Bellavista, la rua va
finalitzar a la plaça del Centre Cultu-
ral de Bellavista, on tothom va po-
der degustar xocolata amb melin-
dros mentre es gaudia d’un espec-
tacle de foc i llum a càrrec del grup
de Sàtires, els Timbalers i el grup
de diables Els Encendraires.

Ja a la nit, l’AVV Bellavista va or-
ganitzar un ball i concurs de disfres-
ses per als més grans a la sala poli-
valent del Centre Cultural de Bella-
vista, i diumenge al matí hi va haver
concurs de disfresses infantil al Ca-
sal d’Avis i Centre Social.

D’altra banda, la parròquia de
Santa Eulàlia de Corró d’Avall també
va organitzar un carnestoltes in-
fantil el dia 5 al matí.

1.La comparsa
més nombrosa,

la de la Fundació
Apadis;

2.Unes caníbals
molt especials;
3.També hi va
haver festa al
Casal Infantil;

4.El ballet
Kassoumaye va

animar la rua
amb la seva

percussió.
FOTO 4: Jordi

Pey
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www.lesfranqueses.org/sae:
aquesta és l’adreça del nou web del
Servei d’Assessorament a les Enti-
tats (SAE) de l’Ajuntament que es
va presentar al públic el 26 de
gener passat.

Com ja sabeu, el SAE és un servei
per a tota la ciutadania i té l’objectiu

APADIS (Associació de Pares i
Adults amb Discapacitat) és una
entitat sense ànim lucratiu que
promou la integració i normalització
de les persones amb discapacitat i
l’atenció dels seus familiars. Des
del mes d’abril de 2003, l’associació
gaudeix de la cessió, per part de
l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, de la primera planta de
l’edifici de l’Escola d’Adults, situat al
número 37 del carrer de Rosselló
de Bellavista, des d’on realitzen les
seves activitats. El centre ofereix
diferents serveis en benefici d’a-
quest col·lectiu: formació, xerrades,
serveis especialitzats, casals,
sortides, projectes d’inserció labo-
ral, etc.

Després de molts anys de lluita i
esforços, l’associació s’ha convertit
en fundació. La festa de presentació
va tenir lloc el 29 de gener a la tar-
da al Centre Cultural de Bellavista,
i va comptar amb la presència de
l’alcalde de les Franqueses, Fran-
cesc Torné, i de l’exfutbolista Toni

El Servei d’Assessorament
per a Entitats (SAE) ja té web

d’apropar i facilitar in-
formacions, coneixe-
ments, formació, re-
cursos, així com re-
soldre dubtes a tots
aquells interessats en
l’àmbit de l’associacio-
nisme. El portal SAE
és una eina més que
mitjançant les noves
tecnologies vol apro-
par aquest servei al
ciutadà, facilitant in-
formació, recursos i

consultes en línia, així com ser un
espai d’intercanvi virtual.

Si teniu alguna suggerència o
voleu fer-nos qualsevol pregunta
envieu-nos un correu electrònic a
pij.franqueses@lesfranqueses.org,
o bé truqueu als telèfons 93 840
46 24 / 93 840 49 67.

La Fundació Apadis es presenta
en societat amb una gran festa

Jiménez, el cantant Miqui Puig, el
granhermano Salva i el jugador
d’handbol del Barça Andrei Xepkin,
que van actuar com a padrins de
l’entitat i van fer les delícies dels
nois i noies d’Apadis. El Teatre-
Auditori es va omplir de gom a gom
per presenciar l’espectacle que ha-
via preparat la fundació, on uns ac-
tors van anar donant pas al vídeo
que presentava les activitats que
duu a terme l’entitat franquesina.

El programa de Voluntariat
lingüístic parteix de la constatació
que el coneixement de la llengua no
n’implica l’ús, cosa que es fa més
evident en un entorn sociolingüístic
com el català en què se sumen el
poc ús social de la llengua i el fet que
els catalanoparlants acostumen a
adreçar-se als desconeguts i als
nouvinguts en castellà. A això cal
afegir la inseguretat de moltes de
les persones que han passat per
cursos de català (o l’han començat
a aprendre al carrer) a l’hora d’usar
la nova llengua que han après. El
projecte s’emmarca en un progra-
ma general del Consorci per a la
Normalització Lingüística, que es
duu a terme a tot Catalunya.

L’objectiu principal és materialit-
zar la idea que el català és (ha de
ser) llengua d’acollida. En concret,
es tracta d’aparellar una persona
voluntària amb una persona nouvin-
guda que tingui interès a practicar
el català. Un cop les dues persones
entren en contacte, només hauran
de pactar dia, hora i lloc de trobada
(1 hora setmanal) i mantenir el
compromís de parlar en català. Té
una durada de 10 sessions.

A les Franqueses del Vallès, en
aquesta primera edició que s’inicia,
s’ha aconseguit formar 5 parelles.
Pel que fa als aprenents, 2 han
nascut a Sud-amèrica, 2 a l’Estat
espanyol i 1 al Marroc. Pel que fa
als voluntaris, s’han inscrit 7 volun-
taris que tenen el català com a
llengua materna.

Cal dir que, tot i que aquesta
edició ja va començar el 14 de
febrer passat, la gent que hi estigui
interessada, tant si són voluntaris
com nouvinguts, es pot posar en
contacte amb el Consorci per a la
Normalització Lingüística del Vallès
Oriental al telèfon 93 879 41 30 o
a través del correu electrònic a
l’adreça granollers@cpnl.org.

Cinc franquesins
ensenyaran català
a cinc nouvinguts

En Salva, de
GH, va ser un
dels padrins
més sol·licitats
pels nois i
noies d’Apadis.
FOTO: J. Pey
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»»»»» consells del poble

Benvolguts veïns,
el passat 24 de gener l’Andreu

Montañés va comunicar la seva
renúncia del càrrec de regidor
d’ERC a l’ajuntament i conseqüent-
ment també del seu càrrec de
president del Consell de Poble,
anunciant que qui ocuparia el seu
lloc seria jo, en Josep Martínez.

Lamento molt no poder acompa-
nyar l’escrit amb una fotografia per-
què m’aneu coneixent, però és que
per ordres directes d’alcaldia al
Butlletí Municipal no hi pot aparèixer
cap altra foto que la de l’alcalde. Us
emplaço a la propera sessió del
Consell, on em podreu veure i trac-
tar en persona. Prenc el càrrec
amb il·lusió i ganes de treballar, dis-

Consell del Poble de Corró d’Amunt
posat a parlar i tractar tots els te-
mes que impliquin tant al poble
com als veïns.

El principal tema tractat en la
sessió del 24 de gener fou la carre-
tera, arrel d’un acord de la junta de
govern de l’ajuntament on es decidia
fer un ressalt davant el Consell de
Poble, amb un pas de vianants i una
vorera des d’aquest punt fins a la
plaça de l’Església (veure foto). Des-
prés de discutir si aquest projecte
era més o menys ambiciós que l’an-
terior (aprovat pel Consell de Poble
a principis de 2003) es va decidir
per majoria absoluta dels membres
del Consell, acceptar el projecte
aprovat per l’equip de govern de
ajuntament, de manera que s’ajor-

na el projecte inicial.
Havent resumit les principals

notícies us recordo que les sessions
ordinàries del Consell les celebra-
rem l’últim dilluns d’abril, juny, oc-
tubre i desembre, i que enmig en
podem convocar d’extraordinàries.
Rebreu a la bústia la convocatòria
amb uns dies d’antelació. La vostra
assistència i participació serà ben-
vinguda!

En nom del Consell de Poble, aca-
bo donant les gràcies a l’Andreu
per la feina feta durant els últims 6
anys a Corró d’Amunt.

Josep Martínez i Clavell
President del Consell del Poble

de Corró d’Amunt

Consell del Poble de Llerona
Benvolguts/des lleronins/nes:
el passat 7 de febrer, l’alcalde de

les Franqueses va delegar-me la
presidència del Consell del Poble de
Llerona i, per tant, li estic agraït per
la confiança que ha dipositat en mi.

Al mateix temps, considero un
honor poder treballar per a tots
vosaltres, a la vegada que suposa
un repte personal. Així doncs, voldria
poder comptar amb el vostre suport
i entre tots aconseguir el poble que
desitgem, sent conscients que parti-
rem d’una realitat prou coneguda
per vosaltres.

Entre els objectius que m’he pro-
posat fins al final de l’actual legisla-
tura (2007) voldria destacar els
següents:

-Millorar els serveis bàsics neces-

saris per a qualsevol població rural
de les característiques de Llerona
(connexió d’aigua potable, noves
tecnologies, etc).

-Afavorir la convivència de tots
els lleronins, respectant la diversitat
i essent fidel a un dels principis per
a mi essencial com és l’humanisme
comunitari.

-Preservar i potenciar la cultura i
costums, dedicant una atenció es-
pecial a la joventut per tal que siguin
els veritables continuadors de la
vostra realitat i que facin  sentir-vos
orgullosos de ser lleronins.

-Mantenir una comunicació més
propera i puntual amb tots vosal-
tres, i perquè això sigui possible,
establiré un horari de visites que
oportunament us serà comunicat.

També voldria aprofitar la benen-
tesa per agrair als meus anteces-
sors, Josep Lluís Pujol i Ramon Co-
ma, la seva dedicació i esforç per
aconseguir que el Consell sigui una
realitat i un model de funcionament
per a altres poblacions.

Per tant, em poso a la vostra
disposició, tot desitjant tal com he
dit abans, poder comptar amb el
vostre ajut per afrontar amb força
i serenor els esdeveniments que
han de millorar la nostra comunitat
aquests propers anys.

Cordialment,

Ferran Jiménez i Muñoz
President del Consell del Poble

de Llerona

Imatge final del
projecte de
construcció

d’un tram de
vorera i un

ressalt amb
pas de

vianants a la
travessera de

Corró d’Amunt
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–––––––––––––––> Visiteu el web de l’Ajuntament: www.lesfranqueses.org

Durant el mes de gener de 2005
s’ha aconseguit el 100% d’ocupa-
ció al viver d’empreses. En aquest
moments les empreses usuàries
d’aquest servei són les següents:

-Despatx 1: GEO-MÈTRIC CAR-
TOGRAFIA DIGITAL, SL, empresa
dedicada a donar serveis de
cartografia i topografia.

-Despatx 2: DAVID BLÀZQUEZ
AGUIRRE, dedicada a la realització

El viver d’empreses es
troba al 100% d’ocupació

Un dels quatre tallers de què disposa el viver d’empreses de les Franqueses

de projectes i estudis d’enginyeria
civil, mediambiental, seguiment
d’obres i estudis de viabilitat
econòmica de projectes municipals.

-Despatx 3: SIS PREVENCIÓ, SLL,
empresa dedicada a donar serveis
a les empreses en matèria de
prevenció de riscos laborals.

-Despatx 4: CENTRE DE REEDU-
CACIÓ INTEGRAL LAGUN, CB, ga-
binet de psicopedagogia, serveis

de fisioteràpia i logopèdia.
-Despatx 5: NEUROTIC, SCP, de-

dicada al disseny, creació i mante-
niment de pàgines web sectorit-
zades. A més, compta amb una
pàgina web sobre cotxes.

-Despatx 6: RV SERVICE, SCP,
dedicada a la instal·lació i manteni-
ment de benzineres.

-Despatx 7: MÒNICA PINTO, em-
presa dedicada al disseny de logos
i arts gràfiques.

-Despatx 8: GRANOLLERS SER-
VEIS TELEFÓNICS A EMPRESES,
SL, dedicada a oferir diferents
serveis de telefonia a les empreses.

-Taller 9: VÍCTOR MIRANDA
FRANCÉS, empresa dedicada a so-
lucionar problemes productius
mitjançant automatismes. Anteri-
orment aquest usuari tenia la seva
empresa domiciliada al viver
d’empreses.

-Taller 10: FERRAN GONTÁN
FERRER, empresa dedicada a
l’automatització elèctrica de
maquinària industrial, oferint un
servei integral que va des del
projecte inicial fins a la instal·lació
final de la maquinària.

-Taller 11: CERRAJERÍA SERRA
RUBIO, SCP, dedicada a la cons-
trucció de tot tipus d’estructures
metàl·liques.

-Taller 12: CAMPOS FAÇANES I
FINESTRES, SL, taller dedicat a la
fusteria d’alumini i auxiliar de
muntatge de façanes d’edificis.

La unitat mòbil de l’Oficina Provincial
d’Informació al Consumidor rep 41
consultes l’any 2004 a les Franqueses

De conformitat amb el conveni
signat amb la Diputació de Barce-
lona en relació a l’Oficina Provin-
cial d’Informació al Consumidor, es
proporciona a l’Ajuntament un ser-
vei d’assessorament a la ciutada-
nia en matèria de consum.

Els objectius 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,
per poder oferir una atenció perso-
nalitzada.

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

Durant l’any 2004 l’OPIC ha efec-
tuat 8 visites a les Franqueses, 4
d’elles a la pl. Espanya de Bellavista
i 4 al pg. Til·lers de Corró d’Avall.

El total de consultes rebudes han
estat 41 en els següents temes:

14 en habitatge, 6 en informació i
normativa , 4 en telefonia i comuni-
cacions, 3 en entitats bancàries,
gas, serveis professionals, ensenya-
ment i assegurances, i 1 en electri-
citat, serveis turístics i restauració,
sanitat, comerç, automòbils i
administració pública.

Els mesos que la unitat mòbil de
l’OPIC ha estat a les Franqueses
són gener, febrer, abril, maig, juny,
setembre, novembre i desembre.

Durant els mesos de juliol i agost
l’OPIC no funciona. I els mesos de
març i octubre, la Diputació no va
poder traslladar la unitat mòbil per
problemes tècnics.
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L’empresa de Caldes de Montbui
Refortior XXI, dedicada a aplicacions
especials en la construcció, va
guanyar el primer premi, valorat en
6.010 euros, de la cinquena edició
dels Premis a les Millors Iniciatives
Empresarials que convoca cada any
el Pacte Territorial per l’Ocupació
del Vallès Oriental i que enguany es
van donar a les Franqueses del
Vallès. L’acte va tenir lloc el 20 de
desembre al vespre a la sala d’actes
del Centre de Recursos Agraris.

A més, es van donar dos accès-
sits, valorats en 3.005 euros ca-
dascun, a les empreses Gosnet i
Motor Option BCN, de Canovelles i
Granollers, respectivament. La pri-
mera es dedica al comerç al detall
d’accessoris, alimentació i autoren-
tat de mascotes, i la segona al
servei a les productores de cine, TV
i publicitat en l’apartat d’automoció.

Els V Premis a les Millors Iniciatives Empresarials
del Vallès Oriental es van donar a les Franqueses

Imatge dels premiats amb les autoritats presents al Centre de Recursos Agraris

L’acte va començar amb una
ponència de Jeroni Ginestí, gerent
de l’empresa GIAVE, SA. Van assistir
a l’acte unes vuitanta persones,
entre les quals hi havia l’alcalde de
les Franqueses, Francesc Torné, el

regidor de Dinamització Econòmica
de l’Ajuntament de les Franqueses,
Ferran Jiménez, i el regidor de
Promoció Econòmica i Comerç de
l’Ajuntament de Granollers, Jaume
Profitós.

Segons l’organització, l’Àrea de
Dinamització Econòmica de l’Ajun-
tament i l’Associació de Botiguers,
Comerciants i Professionals de les
Franqueses del Vallès, unes 2.000
persones van passar per la IX Fira
Mercat de Nadal i V Fira Comercial
que es va instal·lar l’11 i 12 de
desembre en les dues carpes que
es van muntar al pati del Centre de
Recursos Agraris. La primera de
les carpes oferia una exposició
d’animals de granja on es van po-
der veure, entre d’altres espècies,
garrins, ànecs, capons, gallines,
oques, ponis, ases i galls d’indi. A la
segona carpa, hi havia una quinzena
d’estands on comerços de les
Franqueses mostraven els seus
productes o activitats.

A més de les carpes, que van
estar obertes al públic els dos dies
en horari de 10 a 14 h i de 16 a 20
h, els més petits també van poder
gaudir de diverses atraccions, com
ara inflables i un trenet que anava
per un circuit ferroviari de cinc
polzades. A més, dissabte es va en-

Unes 2.000 persones visiten la IX Fira
Mercat de Nadal i V Fira Comercial

lairar el tradicional globus captiu,
que va permetre contemplar unes
magnífiques vistes del municipi.
També dissabte al matí el cuiner
Pep Salsetes va preparar el seu
brou i, a la tarda, alumnes de l’Escola
Superior de Música de Catalunya
van fer un concert de jazz al Centre
de Recursos Agraris.

Diumenge al matí també es va
poder gaudir d’una gran botifarrada.
A la tarda, l’Associació de Botiguers,
Comerciants i Professionals van
lliurar les primeres targetes de
fidelització de clients. Amb aquests
carnets, els clients acumularan
«lauros» amb les seves compres
(cent «lauros» són un euro), que
serviran de descompte en les
futures compres que es facin en
aquests comerços. Els primers
clients a qui es van entregar les
targetes van ser diversos polítics
locals.

Aquest és el segon any que se
celebren conjuntament la IX Fira
Mercat de Nadal i la V Fira Comer-
cial.

Les Franqueses té des de fa anys
un dels punts d’informació del Cen-
tre d’Innovació i Desenvolupament
Empresarial de la Generalitat de
Catalunya, gestionat a través de
l’Àrea de Dinamització Econòmica.
Amb aquest punt es pretén posar
a disposició dels empresaris de les
Franqueses tota aquella informació
que requereixin.

Així doncs, l’any passat el Punt
d’Informació CIDEM (PIC) de les
Franqueses va atendre un total de
130 usuaris, que van fer 233 con-
sultes. Per mesos, el que va tenir
més usuaris va ser el de maig amb
un total de 21, que van realitzar 35
consultes en total. Pel que fa a la
tipologia de les consultes realitza-
des, la majoria (92) van ser sobre
quins passos s’han de seguir per
crear una empresa i sobre ajuts i
subvencions (92), seguit per con-
sultes sobre temes fiscals (13).

El Punt d’Informació
del CIDEM atén
130 usuaris i 233
consultes el 2004
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L’asma

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

Com es diagnostica?
El diagnòstic és fa amb

l’espirometria. De vegades
es fan proves cutànies si es
sospita una al·lèrgia. Per al
seguiment de la malaltia
s’utilitza el mesurador del flux
espiratori màxim (MFEM).

Té tractament, l’asma?
L’asma pot durar tota la

vida, però amb els tracta-
ments actuals, es poden con-
trolar molt bé els símptomes.
La medicació manté la seva
efectivitat encara que es faci
servir de forma continuada i
no crea addicció.

La medicació inhalada arri-
ba directament als pulmons,
això fa que l’efecte sigui més
efectiu. No hi ha un sistema
inhalatori millor que un altre.
Cadascú ha de triar el siste-
ma que li sigui més fàcil i
pràctic.

La “cor tisona” és molt
important com a tractament
de fons de la malaltia per dis-

minuir la inflamació dels bron-
quis. Per via inhalada els efec-
tes secundaris són mínims.
De vegades cal un tracta-
ment amb pastilles durant
alguns dies i sota supervisió
mèdica.

Altres mesures:
És convenient vacunar-se

de la gr ip. Cal evitar els
al·lèrgens (pèls d’animals,
àcars de la pols, humitat...). Es
desaconsellen els humidifica-
dors ja que poden afavorir el
creixement de fongs i àcars.

Les persones amb
asma poden fer les
mateixes activitats i

esport que les altres. És
recomanable fer exercici
d’intensitat moderada o algun
esport. De vegades pot ser
necessari prendre tracta-
ment inhalat abans de l’exer-
cici.

Com puc saber si una crisi
asmàtica és greu?

És important que hagi
parlat amb el seu metge so-
bre el que ha de fer a casa si
empitjora. En cas de dubte
consulti sempre.

Si en qualsevol moment
s’ofega parlant o en repòs, si
té molt ofec sense xiulets o si
el seu MFEM està per sota
del 60 % del seu millor valor
ha d’anar directament a
urgències.

L’asma és una malaltia respiratòria
freqüent tant en nens com en adults. Els
bronquis s’inflamen i no deixen sortir
l’aire. Llavors apareixen els símptomes
de l’asma: sensació d’ofec, tos i xiulets al
pit (sibilàncies).
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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

Marcas Vila, Àlex

Olid Cobos, Francisco
Palero Cadirat, Olga

Alier Soler, Rosa

Català Subirats, M. Rosa
Rebordosa Serras, Josep
Torralba López, Matilde

Uriz Urzainqui, Nieves
Valero Garcia, Àngels
Benedé Pallerols, Jordi

Ducet Vilardell, Purificación
Romo Cruz, Lourdes

Albarrán Molina, Consuelo
Conde García, Carmen
De Miguel Aznar, Àngels
Méndez Blanco, Soledad

Orti Grifé, Rosa

Palma Pérez, Laura

Rodríguez Lorente, Maribel

Castro Navarro, Dolors
Lucas Ruiz, M. Rosario
Morlans Molina, Immaculada
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

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

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

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
Villar Gorli, Esther Raquel
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

De dilluns a divendres

De dimarts a divendres

Dilluns

De dilluns a divendres

De dilluns a divendres

De dilluns a divendres

Dimecres

Dijous

Dilluns, dimarts i divendres

15 a 18 h

9 a 12 h

15 a 17 h

8 a 10 h

15 a 19.30 h

9 a 11 h

10 a 12.30 h

15 a 18 h

10 a 12.30 h

15 a 18.30 h

10 a 12.30 h

9 a 13 h

1

1

2

2

4

0

0

3

3

6

5

5

6

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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Mercat Municipal 4t trimestre 2004:

Mercat Municipal 1r trimestre 2005:

Impost Vehicles Tracció Mecànica:

Taxa Recollida d’Escombraries:

Impost Béns Immobles - Urbans:

Taxa Cementiri Municipal:

Taxa Escobraries Selectives

Taxa Entrada Vehicles - Guals:

Mercat Municipal 2n trimestre 2005:

Mercat Municipal 3r trimestre 2005:

Impost Béns Immobles - Rústics:

Impost sobre Activitats Econòmiques:

Mercat Municipal 4t trimestre 2005:

de l’1 de desembre de 2004 a l’1 de febrer de 2005

del 4 de març al 4 de maig de 2005

del 4 de març al 4 de maig de 2005

de l’1 d’abril al 3 de juny de 2005

de l’1 d’abril al 3 de juny de 2005

de l’1 d’abril al 3 de juny de 2005

de l’1 d’abril al 3 de juny de 2005

de l’1 d’abril al 3 de juny de 2005

de l’1 de juny al 1 d’agost de 2005

del 2 de setembre al 4 de novembre de 2005

del 2 de setembre al 4 de novembre de 2005

del 2 de setembre al 4 de novembre de 2005

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

»» Calendari fiscal 2005

Horari d'atenció
al contribuent:
Ajuntament

(tots els dies, de
8.30 a 13.30 h)

Bellavista
(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>

CAP D'ANY

REIS

DIVENDRES SANT

DILLUNS DE PASQUA FLORIDA

L'ASCENSIÓ

DILLUNS DE PASQUA GRANADA

SANT JOAN

FESTA MAJOR DE BELLAVISTA

FESTA MAJOR DE MARATA

FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AMUNT

L’ASSUMPCIÓ

FESTA MAJOR DE LLERONA

FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AVALL

FESTA DE LA HISPANITAT

TOTS SANTS

DIA DE LA CONSTITUCIÓ

LA IMMACULADA

SANT ESTEVE

1

6

25

28

6

16

24

1

30

6

15

8

19

12

1

6

8

26

DISSABTE

DIJOUS

DIVENDRES

DILLUNS

DIVENDRES

DILLUNS

DIVENDRES

DIVENDRES

DISSABTE

DISSABTE

DILLUNS

DIJOUS

DILLUNS

DIMECRES

DIMARTS

DIMARTS

DIJOUS

DILLUNS

GENER

GENER

MARÇ

MARÇ

MAIG

MAIG

JUNY

JULIOL

JULIOL

AGOST

AGOST

SETEMBRE

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

»» Calendari de festes per a l’any 2005

Alcaldia
Benestar Social, Joventut i Sanitat

Biblioteca Municipal
Cultura i Educació

Dinamització Econòmica
Escola d’Adults

Escola Bressol Mpal. Les Tres 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

francesc.torne@lesfranqueses.org
agata.gelpi@lesfranqueses.org
biblioteca.franqueses@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
joaquin.martin@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)


