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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

Pavelló Poliesportiu 93 846 51 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 (Ramon Coma)

URBANISME (José Ramírez)

OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT (Francesc Colomé)

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

dimarts, de 19 a 20 h (Can Ganduxer)

dimarts, de 18 a 20 h

dijous, de 18 a 19 h

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

NOVES EMISSIONS DE  TV LES FRANQUESES

ara també els diumenges
CANAL 55 DE LA UHF: dimecres i diumenges, a les 14.30 i a les 20.30 h

>
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11> Cultura i Educació: Els
Pastorets, Cap d’Any i els Reis

12> Obres i Serveis: Els carrers
València i Mallorca passen a ser
d’un únic sentit de la circulació

13> Obres i Serveis: 48 pisos de
lloguer i una escola bressol al
solar del carrer Martí i Pol

7> Hisenda: Noves ordenances
fiscals per al 2005

9> Esports: 140 persones a la
caminada de la gent gran

10> Cultura i Educació:
Assessorament en Tecnologies
de la informació, a la Biblioteca

15> Benestar Social: S’impulsa
l’elaboració d’un pla d’igualtat
entre dones i homes al municipi

16> Joventut: Gran participació
a la festa de les Golfes

18> Dinamització Econòmica: Es
constitueix el Consell de la
Pagesia de les Franqueses

20> Governació: Les ordenances
de convivència s’endureixen amb
els infractors reincidents

Pisos de lloguer per a
joves i gent gran

L’Ajuntament de les Franqueses
i la Generalitat de Catalunya por-
taran a terme una promoció
d’habitatges de lloguer per a joves
i gent gran del municipi, per tal
d’ajudar-los a solucionar el proble-
ma de l’habitatge, ja que sovint és
un maldecap per a moltes perso-
nes i famílies.

Aquesta promoció es farà en el
solar de propietat municipal del

carrer de Martí i Pol. S’hi
construiran 48 habitatges
aproximadament i s’aprofitarà
l’ocasió per deixar un local en plan-
ta baixa de 650 m2 per poder po-
sar en marxa una llar d’infants
municipal.

Els habitatges tindran 50 m2,
seran gestionats per l’empresa
pública de la Generalitat ADIGSA i
comptaran amb un sistema rotatiu
per facilitar l’accés a les persones
necessitades.

En el nostre municipi disposar
d’un servei d’aquest tipus és sens
dubte molt novedós, però cada
vegada és més necessari, perquè
l’accés a l’habitatge és un proble-
ma cada vegada més urgent i cal

posar solucions alternatives per a
les persones i famílies amb
dificultats.

L’Ajuntament té pocs recursos
per millorar el problema de
l’habitatge, però amb la col·laboració
d’altres institucions pot emprendre
accions que ajudin a trobar-hi
solucions: aquest és el nostre
compromís.

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

opinió «««««

sumari «««««
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»»»»» opinió

Els motius de l’ocupació de territori

L’Ajuntament de les Franqueses
ha projectat 850.519 metres
quadrats de terreny per a noves
zones industrials a Marata i Corró
d’Avall (a la carretera de Cardedeu)
i a Llerona. Ocuparan un territori
que fins ara no s’havia urbanitzat.
Aquests polígons projectats ocu-
parien la superfície de 10.631 pi-
sos de 80 metres quadrats posats
l’un al costat de l’altre, de zones
rurals i forestals. Quan les políti-
ques de la Generalitat sobre territo-
ri tendeixen a aturar-la i a ser més
conservadores (perquè no oblidem
que s’ha ocupat el doble de territori
en els últims 25 anys que en els
3.000 anys anteriors). A més, s’es-
tan ocupant zones que la Diputació

ha qualificat com a corredor biològic
que connecten el Montseny amb
Collserola per la Serralada Litoral.

Podríem pensar que l’objectiu d’a-
questa ocupació és crear indústria
en detriment dels espais naturals,
però si ens fixem amb els altres
plans que actualment ja estan
aprovats, encara queden 256.310
metres quadrats de sòl industrial
per edificar.

A quina conclusió arribem? Què
s’amaga al darrera? És només la
destrucció de l’espai natural? No.
Si aprofundim veurem que al dar-
rera hi ha una intenció: l’aprofita-
ment mitjà que l’Ajuntament treu
de la urbanització del terrritori.
D’aquest aprofitament l’Ajunta-
ment obtindrà un total de 46.778
metres quadrats de terrenys per
vendre. Pel cap baix n’obtindrà més
de 9 milions d’euros. Amb aquests

Josep Palomino Aguilera
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

Entorn verd, forat negre

Hi ha dues empreses que for-
men part i depenen directament
de l’Ajuntament de les Franqueses.
Una de dinamització econòmica i
l’altre, immobiliària, que té el nom
d’Entorn Verd.

En aquesta empresa és on es
couen tots els assumptes
importants relacionats amb
l’urbanisme de les Franqueses.

En aquesta legislatura l’alcalde,
amb el vistiplau de l’equip de govern,
ha impedit que hi hagi membres de
tots els partits polítics al consell
d’administració per poder fer i
desfer com li plagui i poder  aprovar
els assumptes de l’empresa sense
el control democràtic que repre-
senten els regidors de l’oposició.

D’aquesta manera, i com a molt,
només cal informar d’allò que convé,
adequadament maquillat.

El president del Consell
d’Administració no és el regidor
d’Urbanisme, com cal pensar, ho
és una altra persona que no té cap
relació amb el consistori actual, un
exregidor de CiU al que potser
aquest càrrec li compensa els
serveis prestats o li serveix per
continuar prestant serveis.

Així les coses, tots els assumptes
més importants es tracten entre el
despatx de l’alcalde, la persona res-
ponsable d’Entorn Verd, com he dit
aliè al consistori, i l’exsecretari de
l’Ajuntament (el que va donar
l’efecte que marxava de pressa i
corrents no se sap (?¿?) ben bé
per què i que ve a fer hores extres
a les tardes). Es compta també
amb els amics constructors i

Andreu Montañés i Huguet
Regidor d’Esquerra
Republicana de Catalunya

diners es podria eixugar el deute
municipal (al límit de la llei, superant
el 100% d’ingressos ordinaris pre-
vistos). Però no, la intenció com va
passar a l’anterior legislatura és
obtenir aquests diners per invertir-
los en benefici propi, per exemple,
per a impresos i vídeos abans de
les eleccions o en alguna infraes-
tructura ben vistosa per mantenir-
se al poder, i no en serveis a les
persones, com als pressupostos
previstos per al 2005, que no
inclouen cap augment en aquest
sentit. Això sí, els impostos s’apu-
gen.

advocats del cap del consistori. Ni
els tècnics de la casa i sovint ni el
regidor d’Urbanisme estan
informats del que passa.

I tot això amb el vistiplau de tots
el regidors de Convergència i Unió,
corresponsables del despropòsit.
He dit tots, aquells que només ells
saben per què hi són i aquells que
se’n diuen democràtics.
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El nou contracte amb Sorea

Existeix un contracte de
l’Ajuntament amb l’empresa de
subministrament d’aigua SOREA
que va començar l’any 1997 i havia
d’acabar al 2007. Ara, s’ha
prorrogat durant 10 anys més fins
el 2017. Tot això a canvi de trobar
finançament de 521.000 EUR
d’unes obres que ja estan fetes
però que encara no estan pagades.
No és la primera vegada que això
passa. Però, a més a més, s’utilitza
aquest préstec per refinançar
187.000 EUR de deute pendent
amb aquesta empresa i que
teòricament haurien d’estar
amortitzats al 2007. D’aquesta
manera es tardaran 10 anys més
del previst en amortitzar aquesta

inversió. Queda clar que aquest fet
es un símptoma evident de debilitat
econòmica i, per tant, una
conseqüència clara de la mala
gestió d’aquest govern.

En total demanem un préstec a
SOREA, amb els seus correspo-
nents interessos, de 709.000 EUR
a canvi d’hipotecar la gestió munici-
pal de l’aigua durant 10 anys més.
Això vol dir que no només estem
hipotecats econòmicament, sinó
que també estem hipotecant la
pròpia gestió municipal de forma
que qualsevol govern present o futur
estarà lligat de peus i mans durant
els propers 15 anys i això ens traurà
força a l’hora de negociar qualsevol
tipus de concessió municipal en
condicions favorables i actualitza-
des per al municipi.

Això és quelcom que des del GIPF
venim advertint de fa temps, i ara ja

està passant. Ara estem
començant a ser esclaus dels
nostres proveïdors més importants
i de les empreses concessionàries
dels nostres serveis municipals,
perquè ara són ells qui comencen a
imposar les seves condicions
aprofitant la nostra debilitat.

De fet, i perquè ho sàpiga tothom,
a l’any 2007 s’havia de celebrar un
concurs públic per a la gestió de
l’aigua a les Franqueses. Aquest
concurs ja l’ha “guanyat” SOREA
durant 10 anys més, amb 3 anys
d’antelació i sense haver de pre-
sentar-se a concurs...

Des del GIPF, i amb una gran dosi
d’ironia vers el nostre govern, l’únic
que podem fer és informar els
ciutadans i felicitar SOREA per la
seva gran gestió empresarial que
ha fet al municipi de les Franqueses
del Vallès.

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

Quan l’administració promou l’especulació

Fa uns dies vaig assistir com a
regidor a la meva primera subhasta
de terrenys i és la situació més
irritant que he hagut de viure.

L’escena és senzilla, un preu de
sortida posat per l’Ajuntament,
posem-hi 100. Diferents sobres,
cadascun amb el preu de cada pro-
motor, que curiosament no és gens
aproximat al preu de sortida. Posem-
hi que un ofereix 200, l’altre 300 i
l’altre 500. S’ho endu qui fa l’oferta
més grossa.

A priori això és bo per al municipi,
perquè d’aquesta manera es
recapten més diners i es poden
aconseguir millors serveis.

Però a les Franqueses, només es
fa amb l’objectiu d’obtenir diners

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

per mirar de tapar el forat econòmic
que actualment té l’Ajuntament, que
l’anterior govern de CiU va generar
per guanyar les eleccions fos com
fos.

Les subhastes d’aquesta mena
també tenen una part dolenta, pitjor
fins i tot que els beneficis que puguin
aportar. El promotor que vulgui
aconseguir una parcel·la només ha
de donar un preu molt alt, i cap
problema, aquest preu ja el
carregarà al preu final de venda i tan
tranquil.

Per tant, aquest mètode de vendre
el territori, l’únic que aconsegueix
és inflar el preu de l’habitatge o del
local industrial. En definitiva, el pri-
mer especulador és l’administració.

Per altra banda des del govern
s’omplen la boca amb l’habitatge
social que faran. Doncs bé, la part
que fa l’Ajuntament (gairebé tot el

fa la Generalitat), la majoria és
habitatge de compra, amb el que
s’aconsegueix que un terreny que
ara és públic, per tant patrimoni de
tots, venent-lo passi a ser propietat
d’uns pocs.

Si aquests habitatges es posessin
a lloguer a un temps màxim d’utilit-
zació es podria crear una bossa
d’habitatge social que beneficiaria
molts més ciutadans.

En resum, s’han de canviar les
lleis i els procediments d’actuació
en la gestió del territori, que com
l’aigua, és un bé finit i és patrimoni
de tots.

Per això, davant d’aquestes ac-
tuacions de l’administració, okupar
una casa com Can Calet, ja que les
administracions permeten que des
de fa set anys s’estigui especulant
amb ella, no és que sigui èticament
un dret, gairebé és una obligació.
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Se acaba el año y es hora de reflexionar

Estamos en una época muy im-
portante: nos llega la Navidad y un
nuevo año. Para algunos se con-
vierte en una época en que lo único
importante son las comidas, las
cenas en familia o con amigos, la
diversión y punto. Se acaba el año,
empieza uno nuevo y la vida vuelve
otra vez a la normalidad. Todos con
mejores propósitos de empezar el
nuevo año, nuevo régimen para
adelgazar y mucho deporte para
desintoxicarnos.

Sin embargo, desde el PPC de-
seamos hacer una propuesta dife-
rente; claro está, que es compati-
ble con todo lo anterior.

Es una propuesta de reflexión.
Qué significa esto? Que miremos lo

Josep Badia Torrents
Regidor del Partit Popular
de Catalunya

que ha pasado en este 2004; qué
ha tenido de bueno o de malo; cómo
hubiésemos podido mejorar lo bue-
no y modificar lo malo para conver-
tirlo en bueno? Pensemos algo más,
aprendamos a reflexionar y a mirar
más allá. Hagámonos el propósito
de aprender a REFLEXIONAR. Y
como seres humanos, sociales, in-
teligentes, con deberes y con dere-
chos, intentemos buscar siempre
el mejor camino que nos lleve a la
felicidad. Si pisamos tierra firme,
estaremos seguros de que no se
hundirá. Reflexionemos si la tierra
que estamos pisando nos garanti-
za mayor seguridad para poder
seguir adelante. Miremos alrede-
dor. Pensemos en qué momento
los tejemanejes políticos son sim-
plemente intereses particulares
para hacer ver al contrincante

como un enemigo, simplemente
para captar simpatizantes.

Nosotros, el PPC, sentimos res-
peto hacia todos los ciudadanos,
incluyendo a nuestros contrincan-
tes políticos y no les vemos, ni les
queremos hacer ver como enemi-
gos. Para nosotros son simplemen-
te personas con ideologías diferen-
tes y que también merecen nues-
tro respeto. Nadie verá, por ejem-
plo que nuestro único objetivo sea
la derrota del otro, o una pintada en
la pared que diga: derrotemos al
PSC o al ERC o a otros, debido al
respeto que reina en nuestro parti-
do y a la madurez política que tene-
mos.

El PPC les desea unas felices
fiestas y un próspero 2005 lleno
de Paz, Armonía, Amor y Reflexión
para todos.

»»»»» comunicació

Canvi en la concessió de la televisió per
millorar la qualitat de la programació

El Ple de l’Ajuntament va aprovar
donar la concessió de la televisió
de les Franqueses a l’empresa
Jordi Pey Imatge i Comunicació,
S.L. fins al mes de juliol de 2005.
La Junta de Govern Local va fer
aquesta proposta al Ple per la
voluntat que hi havia des de feia
temps al si de l’equip de govern de
millorar la programació que es fa
quinzenalment a la televisió de les
Franqueses des de fa més de sis
anys.

A banda de la proposta de la pro-
ductora de Jordi Pey, també es van
presentar dues ofertes més, les de
les empreses Microones Imatge i
So i Edit Utopic, que finalment es

van desestimar. L’equip de govern
es va decidir per Jordi Pey per
l’oferta de nous continguts i pro-
grames que ha inclòs en la seva
proposta, per la implicació de
l’empresa productora en la qualitat
f inal de cada producte, per la
reconeguda trajectòr ia
professional de l’empre-
sa, que va realitzar durant
molts anys la programa-
ció de Granollers TV, així
com perquè la proposta
econòmica és la més
avantatjosa de les tres.

Televisió de les Fran-
queses emet un progra-
ma informatiu quinzenal

de trenta minuts de durada que es
repeteix quatre vegades a la
setmana --dimecres i diumenge a
les 14.30 i a les 20.30 h--, a tra-
vés del canal 55 de la UHF, la
mateixa freqüència per la qual
emet Granollers Televisió.

TV Les Franqueses emet
des de fa més de sis anys
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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 28 d’oc-
tubre va aprovar provisionalment
la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici de 2005.

El projecte de modificació adop-
ta com a criteri general l’actualit-
zació de les tarifes de les taxes,
d’acord amb l’evolució de l’Índex
General de Preus al Consum (IPC)
a Catalunya durant el darrer any,
segons les darreres dades fetes
públiques per l’Institut Nacional
d’Estadística a la data de tanca-
ment del projecte, que situen l’IPGC
de Catalunya d’u de setembre de
2003 a 31 d’agost de 2004, en el
3,9 per cent. Aquest és el criteri
que s’ha aplicat en els darrers
exercicis fiscals.

Quant als impostos, el criteri ge-
neral és un increment dels tipus
impositius per sobre de l’IPC, atès
en part per tal de compensar la
pèrdua d’ingressos de la recapta-
ció de l’Impost d’Activitats Econò-
miques, i tenint en compte també
que aquest municipi es troba molt
per sota de la resta de municipis
de la comarca.

Per tal de facilitar la gestió als
serveis municipals i als subjectes
passius d’aquests tributs, s’han
arrodonit els imports resultants,
en alguns casos a euros, i en
d’altres a dècims o múltiples de
cinc cèntims d’euro.

Les modificacions principals són:
> Les tarifes de l’Impost sobre

Activitats Econòmiques (IAE) es
modifiquen per tal d’amortir la
devallada de recaptació que ha
comportat l’aplicació de la reforma
de la Llei reguladora de les hi-
sendes locals, i que la compensació
fixada en els Pressupostos Gene-
rals de l’Estat no ha sufragat la pèr-
dua real de recaptació de les cor-
poracions locals en aquest capítol.

S’augmenta la quota en un 15%.
> No es contemplen modificaci-

ons de tipus impositius en l’Impost
sobre Béns Immobles, en estar en
vigor l’aplicació de la darrera
ponència de valors. Aquests no es
veuran afectats per l’actualització
de la Llei de Pressupostos, tenint
com a única variació les reduccions
de les minoracions de la base
imposable que siguin procedents
de conformitat amb la vigent
legislació. S’estableix, per tant, una
bonificació del 10% de l’impost per
als subjectes passius que formin
part d’una família nombrosa,
sempre i quan l’immoble sigui la
residència habitual de la família i
concorrin certs requisits de ren-
da.

> S’estableix una modificació en
el tipus impositiu de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i
Obres. S’incrementa un 10% si-
tuant-lo en el 3,08%.

> S’incrementen les tarifes de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecánica, atès que les taules de
tarifes fixades pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes

Locals, no han estat actualitzades
amb l’IPC per part de les Lleis de
Pressupostos Generals de l’Estat
dels darrers anys, comportant una
devallada en termes reals del tipus
impositiu. S’incrementen un 15%
els coeficients de les tarifes de
l’impost de totes les categories de
vehicles, limitant com a màxim el
coeficient en un 1,92.

> S’incrementa la taxa per reco-
llida i eliminació de RMO, ja que el
cost de la prestació d’aquest servei
segueix situant-se per sobre dels
ingressos liquidats; a més, els cos-
tos del servei es veuran incremen-
tats aquest any, d’acord amb el nou
sistema de recollida. S’incremen-
ten les tarifes domèstiques en un
15% i es modifica l’estructura
tarifària de les activitats industrials
i comercials, per tal d’ajustar més
la taxa al tipus d’activitat que es
realitza i, per tant, al volum i tipus
de deixalla que genera.

> S’incrementa la taxa per a la
concessió d’espais en els cemen-
tiris municipals, ja que s’ha hagut
d’adaptar la tarifa de la concessió
al cost efectiu que suporta l’Ajun-
tament en la construcció de nín-
xols.

El Ple de l’Ajuntament aprova provisionalment
les ordenances fiscals per al 2005

La taxa per a
la recollida i

eliminació de
residus

s’incrementa
perquè el cost

del servei
continua per

sobre dels
ingressos

liquidats
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L’entrenador del BM Granollers, Manuel Montoya,
inicia el Cicle de Conferències 2004-2005

El 16 de novembre, l’entrenador
del primer equip del BM Granollers,
Manuel Montoya, va iniciar el Cicle
de Conferències 2004-2005 que
organitza cada any el Patronat
Municipal d’Esports. Montoya, en-
trenador nacional i llicenciat en
Educació Física, va fer la xerrada
Metodologia de l’entrenament a
l’handbol, al Centre de Recursos
Agraris davant d’una setantena de
persones, la majoria integrants de
la secció d’handbol del PME i del
CE Les Franqueses, així com
estudiants de l’IES Lauro de les
Franqueses i de l’IES Blancafort de

El 26 d’octubre es va inaugurar
l’exposició de fotografies del Club
Tir amb Arc Les Franqueses al
primer pis del Complex Esportiu
Municipal. L’exposició fa un recull
de fotografies de totes les activitats
en les que ha participat el Club de
Tir amb Arc Les Franqueses durant
la passada temporada.

L’espai permanent d’exposicions

El 10 d’octubre va tenir lloc al
pavelló poliesportiu municipal el I
Rànquing de bàdminton català de
la temporada. Aquesta activitat, or-
ganitzada per la Federació Catala-
na de Bàdminton amb la col·labora-
ció del Patronat Municipal d’Es-
ports, va comptar amb un total de
80 participants.

Els guanyadors de les diferents
modalitats van ser els següents:
individual masculí A: Abel Hernán-
dez (Creu Blanca Poble Nou); indi-
vidual masculí B: Carmen Chan
(Bàdminton Granollers); individual

Exposició de fotos del Club de
Tir amb Arc al Complex

que té el Patronat Municipal
d’Esports al Complex s’ha obert
per primera vegada a les entitats
del municipi. Amb aquesta iniciativa
el Patronat vol oferir aquesta
possibilitat a totes aquelles entitats
esportives del municipi que així ho
vulguin aprofitar per tal de donar a
conèixer les activitats i esports que
es realitzen a les Franqueses.

Vuitanta esportistes participen
al I Rànquing de bàdminton

masculí C: Paul Suárez (CESIB La
Garriga); individual masculí D:
Julián Amores (Bàdminton Grano-
llers); individual femení B: Laia
Comas (Bàdminton Bellaterra); in-
dividual femení C: Tamara Ojeda
(CESIB La Garriga).

Pel que fa al paper dels jugadors
franquesins, s’ha de destacar la
participació de Sergio Vegas (5è
classificat) i Yunes Khayati (10è),
ambdós a la categoria individual
masculí C. També va debutar Mi-
guel Vegas (10è) a la categoria
individual masculí D.

la Garriga.
Manuel Monto-

ya va fer una xer-
rada teòrica so-
bre com s’ha de
fer un entrena-
ment d’handbol, i
va explicar les
diferents etapes
dels jugadors
(global, perfeccio-
nament i de com-
petició).

El conferenciant, a la
dreta de la fotografia

L’exposició
es pot
veure al
primer pis
del Complex

APADIS celebra
les I Olimpíades
d’Esport Adaptat

Les primeres Olimpíades d’Esport
Adaptat van tenir lloc el 25 de se-
tembre a la zona esportiva munici-
pal de Corró d’Avall amb la parti-
cipació de 32 esportistes. Aquesta
activitat, organitzada per l’Associa-
ció de Pares i Adults amb Discapa-
citats, va començar amb una classe
d’aeròbic. Després es va continuar
amb la pràctica d’esports adaptats
com l’hoquei, el bàsquet i el futbol
flag. Després de dinar, els esportis-
tes van fer a les piscines del Complex
una classe d’aiguagim i bany lliure.
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SORTIDA D’ESQUÍ
A LA CERDANYA

del 27 al 29 de
desembre de 2004

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS:
A LES OFICINES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

El 29 d’octubre, el Club Esportiu
Les Franqueses va rebre dos
premis en la XVIII Festa de l’Handbol
Català, que va tenir lloc al Parc
Esportiu Municipal Guiera de
Cerdanyola del Vallès. La Federació
Catalana d’Handbol, entitat orga-
nitzadora de l’acte, va guardonar el
club franquesí per la consecució la
passada temporada del campionat
de Catalunya a la Primera divisió
catalana de l’equip sènior femení,
així com per l’ascens a Primera
divisió estatal aconseguit de forma
brillant pel mateix equip a la fase
d’ascens que va tenir lloc a les
Franqueses del Vallès del 28 d’abril
al 2 de maig de 2004.

140 persones participen a la
caminada de la gent gran

La II Pedalada BTT de Corró d’A-
munt, organitzada pel Club Ciclista
Corró d’Amunt amb la col·laboració
del PME, va tenir rècord de partici-
pació amb un total de 490 corre-
dors. La prova es va fer el 12
d’octubre amb tres circuits i sor-
tides programades a diferents
hores. Del total de ciclistes, 410
eren del primer i segon circuit (de
35 i 20 km, respectivament), i 80
del tercer circuit (de 3 km).

Els participants van valorar molt
positivament el recorregut que
sortia de la zona esportiva munici-
pal de Corró d’Amunt, i es va desen-
volupar totalment per camins de
les Franqueses del Vallès. Tots els
participants van poder gaudir d’una
botifarrada com a premi a l’esforç
fet a la cursa.

490 corredors a
la II Pedalada BTT
de Corró d’Amunt

El CE Les Franqueses, premiat
en la Festa de l’Handbol Català

A l’acte hi va assistir el regidor
d’Esports, Josep M. Dia, i el presi-
dent de la secció d’handbol del CE
Les Franqueses, Dani Pérez.

Una delegació del Reial Madrid
va visitar el passat 22 de setembre
les Franqueses per veure el camp
de futbol municipal de Corró d’Avall.
En concret, els quatre integrants
de l’expedició madridista es van
interessar per les característiques
de la gespa artificial d’última gene-
ració instal·lada al camp. El Reial
Madrid està construint la seva nova
ciutat esportiva, on hi haurà diver-
sos camps de gespa artificial.

El Reial Madrid ve
a veure la gespa
del camp de futbol

El grup de gent gran en un moment de la caminada

El passat 3 de novembre, 140
persones dels grups d’activitat físi-
ca per a la gent gran de Vilafranca
del Penedès, Palau-Solità i Plega-
mans, Molins de Rei i les Franque-
ses van participar en una camina-
da emmarcada en el programa «Ca-
minem cap als 100» que organitza
cada any la Diputació de Barcelona,
i que en aquesta ocasió va comptar
amb la col·laboració del Patronat

Municipal d’Esports franquesí.
El grup va sortir de Llerona, i va

passar per Corró d’Amunt fins a
arribar a Marata. Allà l’autocar els
va dur fins a la plaça de l’Ajuntament,
on van ser rebuts per l’alcalde,
Francesc Torné. Acte seguit, els
expedicionaris van dinar al pavelló
poliesportiu municipal. La propera
caminada serà el proper 13 de
gener a Palau-Solità i Plegamans.
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Abans d’acabar el curs 2003-
2004 el Patronat Municipal de Cul-
tura va passar una enquesta per
recollir la valoració de les famílies
usuàries de les dues escoles
bressols municipals, Massagran i
Les Tres Bessones, en aquest
segon curs de funcionament.

Les famílies usuàries de les escoles bressol
valoren en notable alt els serveis rebuts

L’enquesta preguntava sobre
l’adequació de l’horari, el tracte
rebut, els espais i les instal·lacions,
les activitats complementàries... El
nivell de satisfacció de les famílies
usuàries el podem situar entorn a
una puntuació de 8-9 de mitjana
en un barem de 0 a 10.

La Biblioteca continua ampliant
la seva carta de serveis a l’entorn
de les prestacions en noves
tecnologies. Des del mes d’octubre
ha posat a disposició de tots els
ciutadans el Servei de consultoria,
pensat per a resoldre dubtes i do-
nar assessorament sobre temes
relacionats amb les Tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC).

Aquest servei concentra, dins el
conjunt de demandes generals que
s’atenen diàriament, el que ara per
ara és una tipologia creixent de
petició d’informació. Inclou consul-
tes del tipus: quin procediment haig
de seguir per fer una bústia de
correu electrònic?, haig de presen-
tar un currículum o una instància i
no disposo d’ordinador, em podríeu
ajudar?,  estic fent un treball i neces-
sito una mica d’orientació per a
presentar la informació,  volem com-
prar un ordinador per al nostre fill
però ens fa por això d’Internet...

El Servei de consultoria en TIC

La Biblioteca ofereix assessorament sobre les
tecnologies de la informació i la comunicació

s’ofereix concentrat en dia i franja
horària especial a fi de poder aten-
dre les consultes amb la dedicació
necessària:

 -Sala de Lectura Can Ganduxer:
dilluns, de 18.00 a 18.30 h.

-Biblioteca: dimarts, de 17.30 a
18.30 h.

Aquest és un projecte, adreçat a
alumnes de secundària que l’Ajun-
tament i l’IES Lauro han posat en
marxa amb l’objectiu de possibilitar
una oferta educativa adequada al
ritme d’aprenentatge de cada
alumne. Durant el curs passat els
alumnes que requerien aquest ti-
pus d’atenció van poder participar
en els tallers pràctics vinculats a
l’automoció.

Després de la valoració molt po-
sitiva del funcionament del projecte
RODA durant el curs 2003-04, el
Patronat Municipal de Cultura ha
decidit ampliar l’oferta el present
curs possibilitant la formació pràc-
tica en l’àmbit de l’atenció a infants.

La segona edició
del projecte Roda
es posa en marxa

La Biblioteca Municipal de les Franqueses sempre ha apostat per posar a
l’abast de tots els usuaris les tecnologies de la informació i la comunicació

L’enquesta s’ha fet tant a
l’escola bressol Massagran

com a Les Tres Bessones
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El passat mes de novembre
l’Ajuntament va presentar el Cen-
tre Cultural de Bellavista a la 2a
convocatòria dels Premis d’Espais
i Equipaments Municipals de Qua-
litat que organitza la Diputació de
Barcelona.

Aquests premis tenen com a fi-
nalitat reconèixer i premiar públi-
cament els espais públics i equi-
paments de titularitat municipal de
la província de Barcelona que es
distingeixin per la seva qualitat,
tant en aspectes tècnics i de
disseny, com en els principis i valors
que orienten la seva gestió i utilit-
zació.

L’Ajuntament presenta el Centre
Cultural de Bellavista a un concurs

Ja és habitual la participació de
totes les escoles del municipi en la
programació de Teatre, Música i
Dansa que organitza el Patronat
Municipal de Cultura en col·labora-
ció amb els centres educatius.

Enguany també s’hi ha afegit l’IES
Lauro. Alumnes d’aquest centre
participaran en el taller de teatre
que organitza el Centre Cultural de
la Fundació ”La Caixa” i que es realit-
zarà al Teatre Auditori de Bellavista.
El taller té una durada de 70 hores,
al llarg de les quals els participants
treballen en la preparació i posada
en escena d’un muntatge teatral.

Alumnes de l’IES
Lauro fan teatre

El Patronat Municipal de Cultura
ha endegat la georeferenciació, és
a dir la ubicació espacial exacta en
coordenades geogràfiques, dels
jaciments inclosos en l’Inventari del
Patrimoni Arqueològic del nostre
municipi. L’obtenció d’aquests punts

S’inicia la georeferenciació
dels jaciments arqueològics

permetrà delimitar polígons que
podran ésser, en un futur immediat,
tractats digitalment i inserits com
una capa més en les cartografies
de planificació urbanística, amb
l’objectiu de garantir una protecció
acurada dels jaciments.

Un cop més, el Patronat Munici-
pal de Cultura promou la participació
de la canalla en les cavalcades de
Reis, organitzant tres tallers de
fanalets: a Can Ganduxer el dimarts
4 de gener, a les cinc de la tarda; al
Centre Cultural de Bellavista, el di-
mecres 5, a partir de les quatre i
també el mateix dia, al Casal Par-
roquial de Llerona, a les cinc.

Tallers de fanalets
per rebre els Reis

Amb l’arribada del Nadal tornen
les diferents representacions d’Els
Pastorets. Així, i després de l’èxit
de l’any passat, el Grup de Teatre
Boina de Corró d’Amunt tornarà a
fer dues funcions al Teatre-Auditori
de Bellavista, el dia de Nadal a les
19 h i el dia de Sant Esteve, a les 18
h. Les entrades es vendran a les
taquilles del mateix teatre, a partir
del 13 de desembre, de dilluns a
dijous de 17 a 21 h. També es po-
dran adquirir una hora abans de les
representacions. Pel que fa a Ma-
rata, l’obra es representarà els
dies 26 de desembre i 2 i 9 de
gener a les 19 h. A Llerona serà el
26 de desembre a les 18 h.

‘Els Pastorets’ a
les Franqueses

Enguany, el tradicional concert
d’Any Nou, ofert per l’orquestra
Maravella se celebrarà al Teatre-
Auditori de Bellavista, el dissabte 1
de gener, a les sis de la tarda i a les
deu del vespre. Les entrades es
vendran a les taquilles del mateix
teatre, a partir del 13 de desembre,
de dilluns a dijous de 17 a 21 h.
També es podran adquirir una hora
abans dels concerts.

D’altra banda, la revetlla de Cap
d’Any tindrà lloc enguany a la sala
polivalent del Centre Cultural de
Bellavista. La festa, organitzada per
l’Associació de Veïns de Bellavista,
tindrà música en viu i començarà a
dos quarts d’una de la matinada.

La Maravella farà
dos concerts

El Centre
Cultural de

Bellavista és
un edifici

singular que
es pot veure

des de
diferents
punts del
municipi
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El Ple de l’Ajuntament del 28 d’oc-
tubre va aprovar per unanimitat de
tots els grups municipals el Pla de
Protecció Civil del municipi. Es
tracta d’un únic pla municipal que
coordinarà i unificarà totes les ac-
tuacions derivades dels diferents
riscos que poden esdevenir a la
població. El redactat del text del Pla
ha anat a càrrec de l’empresa Ne-
xus, enginyers consultors.

El Pla de Protecció Civil de les
Franqueses del Vallès incorpora els
documents següents: document
bàsic, manual d’actuació bàsic,
manual d’actuació en cas de risc
químic, annexos generals i progra-
ma d’implantació i manteniment. El
més destacat és el manual d’ac-
tuació en cas de risc químic, ja que
arran de l’accident de Delsa, l’Ajun-
tament ha vist la necessitat de te-
nir un pla d’aquestes caracterís-
tiques en cas d’accident en les em-
preses químiques que hi ha esta-
blertes al municipi, les més impor-
tants de les quals són Sandoz i
Derypol.

Actualment, la Comissió de Pro-
tecció Civil de Catalunya està estu-
diant l’homologació del Pla.

El 18 de novembre es va obrir al
trànsit rodat el nou tram del carrer
de Bartomeu Brufalt de Granollers.
Aquest carrer connecta amb el
carrer de Mallorca de Bellavista.
Arrel d’aquesta connexió, els ajun-
taments de les Franqueses i de
Granollers es van posar d’acord
per variar l’entrada i la sortida dels
dos municipis per tal de poder fer
més fluïda i segura la circulació
viària.

Així doncs, el carrer de València

Els carrers València i Mallorca
de Bellavista passen a ser d’un
únic sentit de la circulació

Les Franqueses ja
disposa de Pla de
Protecció Civil

de Bellavista, que connecta amb el
carrer de Bertran de Seva de
Granollers, i el carrer de Bartomeu
Brufalt de Granollers que connecta
amb el carrer de Mallorca de Be-
llavista, passen a ser carrers d’un
únic sentit de la circulació. El pri-
mer és sentit Granollers i el segon
sentit les Franqueses.

A més, amb aquesta actuació es
pretén millorar la seguretat en di-
versos punts així com facilitar
l’aparcament a la zona.

Es construeixen dos ressalts a la cruïlla de la
ctra. de Cànoves amb el carrer de Tagamanent

L’Ajuntament ha fet construir dos
ressalts a la carretera de Cànoves,
just a la cruïlla amb els carrers de
Tagamanent i de Céllecs (que for-
men el mateix eix viari) per tal de
reduir l’alta sinistralitat d’aquest
punt de la xarxa viària, ja que és un
punt negre de la circulació de
vehicles dins l’entramat de carrers
del nucli urbà de Corró d’Avall. En
el que portem d’any s’hi han pro-
duït disset accidents.

Els ressalts s’han construït a

escassos metres de la cruïlla, un
en cada sentit de la circulació. Les
obres de construcció han anat a

càrrec de l’empresa Construc-
cions Deumal, S. A. per un import
de 3.781,60 euros.

El carrer de
Mallorca es va
obrir al trànsit

el passat 18
de novembre

En aquesta cruïlla
s’han produït enguany

disset accidents
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Les Franqueses tindrà una nova
promoció d’habitatges protegits en
règim de lloguer a Corró d’Avall,
que se suma a la que es farà al
carrer del Cadí de Llerona. Es
tracta d’un edifici de 48 habitatges
que la Generalitat de Catalunya
construirà al solar que va cedir en
el seu dia l’Ajuntament al carrer de
Martí i Pol. Aquests habitatges
aniran destinats a gent jove i gent
gran i tindran una mitjana d’uns 50
m2 i plaça de pàrquing. A més, als
baixos de l’edifici s’hi construirà una
escola bressol, la tercera del mu-
nicipi, que ocuparà un local de 655
metres quadrats de superfície. Es
preveu que la promoció estigui aca-
bada en un termini de dos anys i

48 habitatges de lloguer i una escola
bressol al solar del carrer Martí i Pol

que el preu mitjà del lloguer rondi
els 130 euros mensuals.

Perquè es pugués dur a terme
la promoció en aquest solar, però,
el Ple de l’Ajuntament del 28 d’oc-
tubre va haver d’aprovar inicial-
ment la modificació puntual dels

articles 158, 159 i 162 del Pla Ge-
neral d’Ordenació Urbana, per tal
que incorporessin com a ús admès
en la regulació dels sistemes d’e-
quipaments comunitaris, a banda
dels ja establerts, l’ús d’habitatge
protegit en règim de lloguer.

Aquest és el
solar on es
construiran els
48 habitatges i
la nova escola
bressol

El dilluns, 4 d’octubre, a les 12 h,
va tenir lloc l’acte d’inauguració de
l’estació receptora d’electricitat
situada al carrer d’Alemanya, can-
tonada amb el carrer de Luxem-
burg, del polígon industrial Pla de
Llerona. Van assistir-hi, entre d’al-
tres personalitats, Agustí Andreu,
subdirector general d’Energia del
Departament de Treball i Indústria
de la Generalitat de Catalunya,
Francesc Torné, alcalde de les
Franqueses, Josep Mayoral, alcal-
de de Granollers, Jordi Pousa, al-
calde de l’Ametlla del Vallès, així
com regidors dels Ajuntaments de
les Franqueses, la Roca del Vallès,
Canovelles i Bigues.

L’acte va començar amb una
breu explicació de les caracterís-
tiques de l’estació a càrrec de dos
representants de les empreses
que fan ús de les instal·lacions,
Josep M. Rovira, director general
d’Endesa a Catalunya, i Francesc
Estabanell, administrador d’Esta-
banell Energia. Acte seguit, el se-
guici va fer un recorregut per les

diferents parts l’es-
tació.

Aquesta instal·lació
s’ha construït en un
solar de 10.000 m2

propietat de l’Ajunta-
ment de les Franque-
ses que el Ple de la
corporació va cedir
per a aquest ús per
tal de garantir el sub-
ministrament elèc-
tric a la totalitat de
les zones urbanes,
industrials i agrícoles
de les Franqueses
del Vallès. La quantitat que hi han
invertit les elèctriques és de més
de 13 milions d’euros en total. Fec-
sa Endesa fa ús de tres transfor-
madors i Estabanell de dos.

És per això, doncs, que es va sig-
nar un conveni entre les dues em-
preses elèctriques i l’Ajuntament
per posar en funcionament aques-
ta estació, que ha de garantir les
necessitats presents i futures del
municipi. En un dels punts d’aquest

S’inaugura l’estació receptora d’electricitat
situada al polígon industrial Pla de Llerona

conveni, Fecsa Endesa es compro-
metia a soterrar les línies elèc-
triques àerees de mitja tensió que
es troben al carrer de França i a la
Via Europa, cosa que l’empresa
farà properament. A més, també
retirarà i desafectarà les antigues
instal·lacions del carrer d’Itàlia. Per
la seva part, Estabanell y Pahisa ja
va retirar al mes juliol l’estesa de
cables i les estructures de les línies
del carrer d’Alemanya.

Un moment de
la visita de les
autoritats a la

nova estació
receptora

urbanisme «««««
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El Ple de l’Ajuntament va aprovar
el 28 d’octubre, per unanimitat,
una moció presentada per la Jun-
ta de Govern Local relativa a la
supressió del traçat del Quart
Cinturó. Els tres punts de la moció
aprovats són els següents:

Primer.- SOL·LICITAR la modifica-
ció del Pla de Carreteres de
Catalunya, en el sentit de suprimir
el traçat del IV Cinturó que afecta
el Vallès Oriental i especialment el
terme municipal de les Franqueses
del Vallès, tenint en compte la vo-
luntat expressada pel govern de la
Generalitat de no dur a terme l’exe-
cució d’aquesta infraestructura.

Segon.- SOL·LICITAR la supressió
de la reserva urbanística del traçat
del IV Cinturó, que està prevista en
el planejament general vigent a les
Franqueses del Vallès, com a con-
seqüència d’una prescripció intro-
duïda d’ofici per part de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona.

Després de mesos de treball,
l’Institut Cartogràfic de Catalunya
ha lliurat a l’Ajuntament els treballs
enllestits d’actualització i ampliació
de la cartografia urbana a escala
1:1.000 del municipi.

El treball és el resultat del
conveni signat entre els dos ens
pel qual l’ICC es comprometia a
actualitzar la superfície de 559
hectàrees coincident amb la
totalitat de la cartografia realitzada
per l’ICC el 1997, i a ampliar-la en
94 ha més corresponents a noves
zones urbanes.

Els treballs s’han realitzat en tres
fases:

a) Vol, recolzament topogràfic,
digitalització i aerotriangulació.

b) Actualització de la cartografia
existent E=1:1.000.

c) Ampliació de la cartografia
E=1:1.000.

El cost de realització dels treballs
objecte del conveni ha estat de
41.934 euros.

El Ministeri de Foment, dins la
seva política de suprimir els passos
a nivell de Catalunya, ha realitzat
un estudi per eliminar el que hi ha
al camí de Can Ramon Coix, a Corró
d’Avall, a la línia de Barcelona-
Portbou. La solució projectada és
la construcció d’un pas superior
que salvi la línia del ferrocarril,
conjuntament amb l’execució d’un
vial que connecta en dos punts
diferents amb el camí existent de
Can Ramon Coix.

Per la seva banda, l’Ajuntament
de les Franqueses ha presentat
unes quantes esmenes al projecte.
Segons el consistori franquesí, el
projecte ha de tenir en compte el
pas de la riera Carbonell per la
zona, així com la presència de dos

El Ministeri de Foment fa un estudi per
eliminar el pas a nivell de Can Ramon Coix

canals de reg i l’accés a diverses
parcel·les agrícoles i a algunes
edificacions.

El Ple aprova una moció per
demanar la supressió del
traçat del Quart Cinturó

Tercer.- TRAMETRE aquests
acords al president de la Genera-
litat de Catalunya, al conseller de
Política Territorial i Obres Públi-
ques i als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya.

La moció es va presentar arrel
de les manifestacions que va fer el
president de la Generalitat de
Catalunya, Pasqual Maragall, sobre
la voluntat del Consell Executiu de
no executar el tram del Quart Cin-
turó que afecta la comarca del Va-
llès Oriental i especialment el terri-
tori de les Franqueses del Vallès.
Cal recordar que l’Ajuntament va
interposar, en data 27 d’octubre
de 2003, un recurs d’alçada con-
tra l’acord de la Comissió d’Urba-
nisme de Barcelona del 9 d’abril
de 2003 que incorporava la reser-
va urbanística del traçat del Quart
Cinturó en el PGO de les Franque-
ses, el qual es troba pendent de
resolució.

S’amplia i actualitza
la cartografia de
les Franqueses

El pas a nivell del camí de Can
Ramon Coix és un dels pocs que
existeixen actualment al municipi
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Durant l’any 2003, des de l’Àrea
de Benestar Social, amb la
col·laboració de la Diputació de
Barcelona, es va realitzar una
auditoria de gènere al nostre
municipi. Això és un estudi i anàlisi
de la situació actual de l’Ajuntament
i del poble des d’una perspectiva de
gènere. Aquest document ha de
servir de base per a la realització,
enguany, del Pla local per la Igualtat
d’Oportunitats.

Aquest Pla es defineix com un

L’Ajuntament està impulsant l’elaboració
d’un pla d’igualtat entre dones i homes

conjunt d’accions encaminades a
aconseguir una igualtat d’oportu-
nitats real entre dones i homes,
respectant les seves diferències.
S’entén con un increment del
benestar i qualitat de vida de les
dones i de tota la població en gene-
ral.

El Pla ha de guiar l’acció munici-
pal en matèria de gènere i ser la
base per implementar accions con-
cretes en aquesta línia.

Com a punt de partida s’ha

realitzat una acció formativa entre
les diferents àrees implicades:
Benestar Social, Joventut, Cultura,
Serveis i Medi Ambient, Esports,
Dinamització Econòmica, Interven-
ció, Governació, Premsa i comuni-
cació, Urbanisme i Servei d’Atenció
a la Ciutadania, i la creació d’una
Comissió tècnica interdepartemen-
tal que ha de garantir la transver-
salitat de les actuacions, això vol dir
que totes les àrees hi estan im-
plicades.

Amb motiu del Dia Internacional
contra la violència de gènere, el 25
de novembre es van realitzar algu-
nes actuacions com a mesura de
sensibilització, informació i formació
a la ciutadania que ajudin a prevenir
i actuar davant d’aquesta proble-
màtica social tan greu com, malau-
radament, actual.

Des de Benestar Social i Joventut
s’ha impulsat la realització d’un Ta-
ller de relacions abusives entre
els joves, els paranys de l’amor,
que es realitza a l’IES Lauro des del
30 de novembre i que finalitzarà a
principis de gener. Aquest taller,
subvencionat per la Secció Tècnica
d’Igualtat de la Diputació de Barce-
lona, es concep com una estratègia
educativa per promoure compor-
taments igualitaris i la resolució no
violenta dels conflictes. Volen ser
un instrument que ajudi a visualitzar
i prendre consciència de les diver-
ses manifestacions de la violència
en les relacions personals quotidia-

Diverses accions contra la
violència de gènere

nes. Es vol treballar en el desenvo-
lupament de valors, actituds i mo-
dels relacionals que contribueixin a
disminuir la incidència de la violència
de gènere.

També, en coordinació amb les
àrees de Governació i d’Esports,
es va realitzar el mateix dia 25, al
Complex Esportiu Municipal, el 3r
Taller de prevenció d’agressions,
dirigit a dones de 18 a 55 anys. El
taller, impartit per la Policia Local
amb formació especialitzada en te-
mes de violència de gènere, pretén
oferir elements teòrics i pràctics
que ajudin a detectar una situació
de possible perill, identificar situaci-
ons de violència de gènere així com
tècniques de defensa personal.

Per altra banda, es va convocar
tot el consistori, personal i grups
polítics amb representació institu-
cional, les associacions i la ciutada-
nia en general, a una concentració
el dia 25 a les 12 h davant de l’edi-
fici de l’ajuntament.

L’Ajuntament inicia
un estudi de la
gent gran

Des de l’Àrea de Benestar Social,
Joventut i Sanitat, l’Ajuntament està
impulsant la realització d’un estudi
de la gent gran al municipi, amb
l’ajut de la Diputació de Barcelona.
L’objectiu bàsic d’aquest estudi és:

-Conèixer la situació social gene-
ral en què es troba aquest col·lectiu
a nivell d’habitatge, salut, convivèn-
cia, autonomia, etc.

-Detectar situacions que reque-
reixin una intervenció des d’algun
servei municipal, bàsicament els
serveis socials i sanitaris.

-Orientar i informar les persones
grans dels recursos existents.

-Establir les necessitats d’aquest
grup específic per tal de poder pro-
moure aquells serveis i prestacions
que han de donar resposta a mig i
a llarg termini a la situació social
d’aquests ciutadans i ciutadanes.

Per aquests motiu, un equip es-
pecialitzat realitzarà una entrevis-
ta al seu domicili a totes les perso-
nes majors de 75 anys, que són
unes 700 persones, si descomp-
tem els interns en centres residen-
cials. Prèviament les persones inte-
ressades rebran una carta on s’in-
forma d’aquesta actuació i les en-
questadores miraran de fixar
prèviament l’entrevista a través del
telèfon.
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Gran participació a la festa de les Golfes

L’associació d’ajut al discapacitat
APADIS inicia un projecte
d’inserció laboral pioner

L’Associació de Pares i Adults
amb Discapacitats (APADIS), amb
seu a les Franqueses del Vallès, ha
iniciat un projecte d’inserció labo-
ral pioner al Vallès Oriental. El
projecte pilot d’inserció laboral
APADIS vol donar resposta a les
necessitats i drets de les persones
amb discapacitats que, com
qualsevol altra persona, volen i po-
den dur una vida el màxim de
normalitzada possible per tal de
garantir una millora de la seva
qualitat de vida i la dels seus
familiars.

Aquest projecte, que consta de
tres mòduls (Mòdul Formatiu,
Mòdul de Pràctiques en l’empresa,
i Mòdul de Seguiment i continuïtat),
beneficiarà un col·lectiu de perso-
nes amb discapacitat psíquica i fí-
sica associada en edat laboral, amb

un cert grau d’autonomia, per tal
de possibilitar-los un lloc de treball
en una empresa ordinària i en un
entorn normalitzat.

Les classes van començar el
passat mes d’octubre amb sis
alumnes a la seu que APADIS té a
l’edifici de l’Escola d’Adults.

Tenint present que l’accés al món
laboral és un dret bàsic i una de
les formes més positives per
afavorir la integració social i la vida
autònoma de totes les persones i,
de manera molt prioritària, les per-
sones amb discapacit ats,
l’associació APADIS vol fer una
cr ida i sol·l icita a totes les
empreses del Vallès Oriental
interessades a participar en
aquest projecte perquè es posin en
contacte amb el centre al telèfon
93 840 32 85.

3r Fòrum Jove a
Llerona, Marata i
Corró d’Amunt

El 22 d’octubre es va fer al Cen-
tre Cultural de Marata el 3r Fòrum
Jove de Llerona, Marata i Corró
d’Amunt, amb l’assistència d’una
trentena de joves. A l’abril i al juny
es van realitzar a Bellavista i a Cor-
ró d’Avall, respectivament.

Després de la realització dels
tres fòrums d’enguany, amb les
propostes territorials dels joves de
les Franqueses, en breu l’Àrea de
Benestar Social, Joventut i Sanitat
de l’Ajuntament es posarà a tre-
ballar per poder unificar en un únic
document totes les propostes a
treballar en matèria de Joventut
els propers tres anys. Caldrà la
participació de tots els joves fran-
quesins, per formular una única
proposta a l’Ajuntament perquè si-
gui estudiada tècnicament la seva
viabilitat i després pugui plantejar-
se la seva aprovació a nivell polític.

1. Vista general
de la plaça del

Centre Cultural
de Bellavista;

2. No hi van
faltar les

castanyes;
3. Dones

africanes van
fer trenes als

cabells;
4. També es

van fer
massatges;
5. Taller de

maquillatge
monstruós;

6. El hip-hop va
tenir molta
expectació;

7. També hi va
haver qui tirava

les cartes.

Enguany, l’activitat de les Golfes
es va fer el 30 d’octubre al Centre
Cultural de Bellavista. Com cada
any, l’objectiu de l’acte és celebrar
una tradició popular, com és la festa

de la Castanyada, tenint en compte
la realitat de les Franqueses i també
la de Bellavista. D’aquesta manera,
es va unir allò tradicional (la cocció
de castanyes, el concurs de pane-

llets...), amb la realitat intercultural
local com és la participació del l’as-
sociació Ñodema Kafo amb l’elabo-
ració de bunyols senegalesos. Hi
van assistir unes 400 persones.

2

1

3

4

5 6
7
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La novetat amb què ens trobem
és l’acord al que han arribat l’equip
de govern de l’Ajuntament amb la
Diputació, sense cap consulta amb
el Consell del Poble, sobre la carre-
tera. Segons aquest acord es des-
estima el projecte elaborat, i aprovat
per unanimitat, pel Consell de Poble
de remodelació del centre urbà de
Corró i només es faran unes vore-
res i un ressalt a l’alçada de la seu
del Consell de Poble.

De dur-se a terme aquest acord
es pot entendre que se li continua
rebaixant la categoria de poble a

Consell del Poble de Corró d’Amunt
Corró i se’l continua considerant
simplement com un nucli de
població, una cosa semblant a una
barriada del centre. Així, la sensació
al passar per Corró serà l’actual,
una carretera amb quatre cases i
no un centre urbà.

Poc podem fer si els que s’han
d’entendre, Ajuntament i Diputació,
no ho fan, tenint en compte que
com a Consell de Poble, merament
consultiu, no se’ns deixa participar.

Un altre tema que cal solucionar
és el de la calefacció, tant a la seu
del Consell com a l’antiga escola. És

fa difícil comprendre per què quan
es va fer la remodelació del conjunt
del Consell de Poble no es va posar
cap sistema de calefacció.

Quant a la Telefònica cal comen-
tar que el procés segueix els passos
acordats.

Esperem que l’any vinent millorin
les coses, en això treballem, i
aprofito l’ocasió per desitjar-vos un
bon Nadal i un pròsper any nou.

Andreu Montañés i Huguet
President del Consell del Poble

de Corró d’Amunt

Consell del Poble de Llerona
Durant els darrers anys i des de

la seva creació, he estat estreta-
ment vinculat al Consell del Poble
de Llerona, des de ser-ne impulsor
com a òrgan de participació ciu-
tadana, com a vocal, com a regi-
dor i com a president. Ara, per
motius personals he decidit pre-
sentar la meva renúncia com a
regidor, el que comporta deixar
aquest càrrec.

Crec que el Consell ha estat un
exemple de diàleg entre tots els
diferents representants que n’hem
format part. Els projectes, des dels
més fàcils als més polèmics, han
estat consensuats sense demagò-
gies i globalment ha estat un en-

cert per part de l’Ajuntament de
seguir els acords i propostes que
ha fet el Consell.

El Consell de Llerona també ha
estat pioner com a model de
participació ciutadana i després
hem vist que s’ha pres d’exemple
a altres pobles i municipis. Alguns
dels projectes més importants que
hi ha ara sobre la taula són el Parc
del Falgar, la portada de la xarxa
d’aigua pública al Pla de Llerona, el
carril bici al voral del riu, així com
la construcció d’una rotonda a
nivell de la Via Europa i la carrete-
ra de l’Ametlla. Tots aquests projec-
tes estan en marxa i ben encarri-
lats i els veurem fets realitat ben

aviat, per tant crec que és un bon
moment per a la renovació.

Des d’aquest espai vull donar les
gràcies a totes les persones que
formen o han format part del
Consell i a tots els ciutadans que
durant aquests anys ens han fet
confiança, tant en els bons mo-
ments com en els moments difícils.

Desitjo que el Consell pugui con-
tinuar treballant pel poble de
Llerona aprofundint en la democrà-
cia i la participació ciutadana. Mol-
tes gràcies, doncs, a tothom.

Ramon Coma i Dosrius
President del Consell del Poble

de Llerona

El Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística i la Generalitat
de Catalunya promouen el pro-
grama Voluntaris per la llengua.

Aquest programa té com a
objectiu promoure el voluntariat
lingüístic de manera que perso-
nes de la societat civil, catalano-

ENS CALEN VOLUNTARIS LINGÜÍSTICS
A LES FRANQUESES DEL VALLÈS

parlants, destinin una part del seu
temps a conversar amb alumnes
de nivells inicials de català per
reforçar el seu aprenentatge del
català oral o amb persones que el
volen aprendre.

Si disposes almenys d’una hora
a la setmana durant 10 setmanes,
apunta’t al programa “Voluntaris
per la llengua”. Ajudaràs a practi-
car el català a alguna persona que

encara no s’hagi llançat a par-
lar -lo o algú que l’estigui
aprenent i en vulgui fer pràctica.
El programa s’engegarà a les
Franqueses a partir del mes de
febrer de 2005. Si hi estàs
interessat/ada, posa’t en
contacte amb el Servei Comar-
cal de Català del Vallès Oriental,
al telèfon 93 860 07 05 o per
correu electrònic a l’adreça:
vallesoriental@cpnl.org.
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–––––––––––––––> Visiteu el web de l’Ajuntament: www.lesfranqueses.org

En el Ple de l’Ajuntament del dar-
rer 28 d’octubre es aprovar el no-
menament de les persones inte-
grants del Plenari del Consell de la
Pagesia de les Franqueses del Va-
llès que són:

-Ferran Jiménez, President-dele-
gat.

-José Ramírez, del grup munici-
pal de Convergència i Unió.

-Esteve Ribalta, del grup munici-
pal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.

-Andreu Montañés, del grup mu-
nicipal d’Esquerra Republicana de

Es constitueix el Consell de la Pagesia
Catalunya.

-José Joaquín Grau,
del grup municipal del
Grup d’Independents
Progressistes de les
Franqueses.

-Ferran Gontán, del
grup municipal d’Els
Verds del Vallès Oriental.

-Josep Badia, del grup
municipal del Partit Po-
pular.

-Josep Emilio, en repre-
sentació d’IACSI.

-Rosa Maria Pruna,
d’ASAJA.

-Joaquim Cassà, d’Unió
de Pagesos.

-Joan Gallifa, del Consell de Poble
de Llerona.

-Antoni Camp, del Consell de Poble
de Corró d’Amunt.

-Ramon Viure, de la Cooperativa
Agrària Comarcal.

-Jordi Illa, del Centre Cultural de
Marata.

-Esteve Rodoreda, de l’Associació
de Regants Mig i Jubany.

-Isidre Roquerias, de l’Associació
de Regants Can Bou.

-Jordi Reverter, de l’Associació
de Veïns de Bellavista.

Un cop realitzats els tràmits per-

El proppassat 6 d’octubre van
començar els Plans d’ocupació
aprovats pel Departament de
Treball i Indústria de la Genera-
litat de Catalunya per al present
any. Es tracta d’una subvenció
destinada a la contractació de
treballadors desocupats per a la
realització d’obres i serveis d’in-
terès general i social.

Aquestes iniciatives ocupacio-
nals tenen un doble objectiu,
d’una banda la contractació la-
boral de persones en situació

tinents, el passat 16 de novembre,
al Centre de Recursos Agraris, es
va procedir a la constitució del Con-
sell de la Pagesia. Atès que era la
primera reunió que es celebrava es
va fer la presentació dels integrants
i es van posar en comú les possibles
actuacions a realitzar durant l’exer-
cici 2004-2005.

Segons marca el reglament de
funcionament intern del Consell de
la Pagesia, les seves funcions són
les següents:

-Actuar com a organisme de con-
sulta i assessorament al Ple de
l’Ajuntament.

-Elaborar els estudis, informes i
dictàmens dels assumptes que li
siguin encomanats pel Ple de l’A-
juntament, que puguin ésser d’inte-
rès per al sector, sempre i quan es
disposi dels recursos materials i
pressupostaris necessaris per a la
seva execució.

-Col·laborar amb l’Ajuntament en
la preparació i execució de la políti-
ca agrària, ramadera i forestal del
terme municipal.

Amb la col·laboració de totes les
entitats i persones integrants del
Consell de la Pagesia es treballarà
per a la millora i promoció del sec-
tor agrícola i ramader.

Nous plans d’ocupació a les Franqueses
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, activa-
ment, en la inserció d’un col·lectiu
de treballadors que tenen més difí-
cil que d’altres l’accés al mercat de
treball.

Els Plans d’ocupació d’aquest any
tenen una durada de 6 mesos.
S’han contractat un total de 10
persones per poder-los desen-

volupar. Els projectes que duran
a terme són els següents:

-Protecció i manteniment de
zones naturals.

-Manteniment de zones ver-
des urbanes.

Amb aquestes iniciatives es
reforça l’actuació de l’Àrea de
Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament en la inserció labo-
ral de les persones del municipi
que es troben en situació d’atur.

Un moment
de l’acte de
constitució

del Consell a
una de les

aules del
Centre de
Recursos

Agraris.
FOTO: Jordi

Pey
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Des del dia 29 de novembre, i per
un període aproximat de tres me-
sos degut a les obres de reforma
que s’hi fan, l’Oficina del Servei d’O-
cupació de Catalunya-INEM-Grano-
llers-Les Franqueses, situada al
carrer del Primer Marquès de les
Franqueses, es trasllada a les de-
pendències de l’Àrea de Dinamitza-
ció Econòmica de l’Ajuntament de
les Franqueses, al Centre de Re-
cursos Agraris, Masia Can Ribas.

Des de l’Àrea de Dinamització
Econòmica de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, i amb la
voluntat de continuar potenciant el
desenvolupament econòmic del
nostre territori, s’ha endegat un
projecte orientat a facilitar infor-
mació i assessorament sobre la si-
tuació de la normativa de prevenció
de riscos laborals a les empreses
del nostre municipi.

Els objectius d’aquest projecte
són, en primer lloc, iniciar accions
encaminades a la disminució de la

Des de l’Àrea de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament de les Franqueses s’ofereix el
servei d’intermediació laboral amb l’objec-
tiu que les persones que estan en situació
d’atur, o aquelles que cerquen una millora de
feina puguin venir a consultar les diferents
ofertes laborals que ens han facilitat les em-
preses. La nostra tasca és facilitar a les em-
preses que tenen necessitat de cobrir algun
lloc de treball un seguit de currículums per tal
que puguin escollir el que més s’adapta al lloc
de treball.

Totes les persones que estan en situació
d’atur o buscant una millora laboral, es poden
posar en contacte amb la insertora laboral,

que els farà una entrevista per determinar el
seu perfil professional i en funció de les seves
inquietuds els derivarà a les ofertes disponi-
bles, fent-ne el seu posterior seguiment, o si
la persona està interessada en formació l’in-
formarà de les diferents accions formatives
al seu abast.

Les persones que ja han passat la primera
entrevista amb la insertora laboral, poden ve-
nir cada dia de 9 a 14h al Club de la Feina,
espai on trobaran totes les ofertes laborals
disponibles en cada moment, tant les de la bor-
sa pròpia, com les de la premsa i les de l’OTG.
El dilluns i el divendres, el Club de la Feina està
tutoritzat, i la resta de dies és d’autoconsulta.

BUSQUES FEINA? L’Ajuntament t’ajuda a trobar-ne!

L’Ajuntament informa les empreses de
les Franqueses sobre riscos laborals

sinistralitat laboral, fomentar una
autèntica cultura de la prevenció
dels riscos en el treball, reforçant
la necessitat d’integrar-la en els
sistemes de gestió de l’empresa i,
finalment, millorar el compliment
de la normativa.

Aquest projecte consta de dife-
rents actuacions. En una primera
fase, una persona de l’Àrea de Di-
namització Econòmica de l’Ajunta-
ment visitarà les empreses amb
un qüestionari per poder desen-
volupar, amb posterioritat, un seguit

d’activitats d’interès per als dife-
rents sectors productius del mu-
nicipi. Aquestes accions poden anar
des de conferències, jornades for-
matives o seminaris, tot en funció
de les necessitats detectades a
través de les enquestes i de les
motivacions dels diferents sectors
del nostre territori.

Qualsevol persona que en vulgui
més informació es pot posar en
contacte amb l’Àrea de Dinamitza-
ció Econòmica, al Centre de Recur-
sos Agraris, Masia Can Ribas.

L’oficina de l’INEM,
a les Franqueses
per tres mesos

El sector de la
construcció
és dels que
experimenten
més
sinistralitat
laboral
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»»»»» governació

Disciplina viària:
> 290 denúncies en total, 250

de les quals són per infraccions a
les ordenances municipals de cir-
culació (11 de les quals han estat
per l’ús indegut de telèfons mò-
bils), 14 a l’ordenança de convi-
vència i 26 al reglament general
de circulació pels preceptes d’as-
segurances i llicències/permisos.

Policia assistencial:
> 3 intervencions en mediació

en conflictes familiars.
> 4 en assistència de malalts

via pública.
> 2 en assistència a malalts a

domicili.
> 5 en assistència/mediació

amb menors.
> 1 en assistència accident la-

boral (1 ferit).
Policia de trànsit:
> 14 intervencions en accidents

sense ferits.

Intervencions de la Policia
Local al mes d’octubre

> 3 en accidents amb ferits (4
ferits).

> 19 per vehicles retirats al di-
pòsit per infracció.

> 6 per vehicles immobilitats.
Policia seguretat ciutadana:
> 16 atestats per faltes o delic-

tes.
> 1 denúncia llei 1/92.
> 6 identificacions persones.
> 3 detinguts per diligències.
> 6 comprovacions alarmes

municipals.
> 3 comprovacions alarmes pri-

vades.
Policia administrativa:
> 12 comprovacions permisos

llicències municipals.
> 11 comprovacions locals/si-

milars.
> 9 protecció actes culturals/

esportius.
> 7 protecció medi ambient (1

atestat).

Durant el que portem d’any s’han
produït molts canvis en les legisla-
cions que marquen els principis
bàsics de convivència de la nostra

societat, llei de seguretat vial i co-
di penal. Legislaci-
ons que

estableixen
les normes que ens
autoimposem, per tal de compati-
bilitzar drets i obligacions.

Les administracions competents
ja han fet arribar a través dels mit-
jans de comunicació aquests canvis,
relatius a les reformes sobre les
penes, l’agreujament de les ma-
teixes i l’aplicació de mesures més
restrictives en certs comporta-
ments delictius en temes de trans-
cendència social com la violència
doméstica,  la seguretat del trànsit,
la propietat intel·lectual, etc. Quant
a la seguretat vial hi ha hagut moltes
modificacions amb el propòsit de la
reducció de l’accidentabilitat com
el carnet per punts, l’armilla reflec-
tant, els seients per als nens, etc.

Però la normativa municipal tam-
bé resulta de gran importància per-
què regula aquells comportaments
més particulars, que no tenen trans-
cèndencia mediàtica, però que su-
posen l’origen de molts dels conflic-
tes de les nostres relacions diàries.

L’Ajuntament, a través de l’Àrea
de Governació, sanciona aquells
comportaments que suposin una
infracció a les normes de convivèn-
cia. Aquestes normes van ser regu-
lades, amb puntuals modificacions,
el 1998 i es va establir una qualifi-
cació i un preu; des de llavors no
s’han modificat els preus de les
sancions, fins i tot no s’ha aplicat ni
la pujada del famós IPC, i aquest
any el consistori tampoc no ha cre-
gut convenient augmentar-ne el
preu, però s’ha afegit el terme REIN-
CIDÈNCIA a les nostres ordenan-

La Policia Local de les Franque-
ses del Vallès ha estrenat el nou
model de casc de motorista en
adaptació de la legislació de la
Policia de Catalunya.

Les ordenances de convivència
seran més dures amb els
infractors reincidents

Nou model de casc

ces. Per tant, a partir del mes vinent,
aquells que siguin reincidents en la
mateixa infracció podran ser sancio-
nats fins al doble de la sanció esti-
pulada a l’ordenança.

Una altra de les mesu-
res que ha engegat l’À-

rea de Governació,
després de les

nombroses
denún-

cies
per molèsties produï-
des per sorolls de ciclomotors, prin-
cipalment, ha estat l’ obligació dels
conductors dels vehicles que supe-

rin els nivells permesos de passar
la Inspecció Tècnica de Vehicles no-
més en matèria de sorolls.

Així, el conductor d’un vehicle que
superi els nivells de soroll permesos
serà denunciat i obligat a passar la
ITV; si  no la passa satisfactòriament
en matèria de sorolls, el vehicle se-
rà immobilitzat i les denúncies tra-
mitades; si la passés correctament,
i no hi ha reincidència, les denúncies
no seran tramitades.
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sanitat «««««

El refredat comú

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

QUÈ ÉS EL REFREDAT?
És una malaltia lleu causada per

virus.
Produeix mocs i tamponament

nasal, mal de coll, llagrimeig, tos i
mal de cap. Normalment comença
pel nas i després baixa als bronquis.

Al cap de pocs dies es cura sense
necessitat de tractament.

ES POT PREVENIR?
És normal patir entre 2 i 5

refredats a l’any. Els nens petits en
pateixen de 6 a 8 a l’any, i més si
van a l’escola. Alguns factors fan
que es puguin tenir més refredats,
per exemple: l’estrès, les preocu-
pa-cions, sentir-se trist, fumar, dor-
mir malament, tenir contacte fre-
qüent amb nens petis i patir una
rinitis al·lèrgica.

Lamentablement no hi ha res
que puguem fer per prevenir el
refredat. La vitamina C o
l’echinacea no han pogut de-
mostrar que previnguin
aquesta malaltia, encara que
hi ha persones que els va
bé. Tampoc hi ha vacu-
nes per als virus del
refredat. La vacuna
de la grip prevé la
grip, però no el
refredat.

COM PODEM
TRACTAR-LO?

Per al mal de cap o
la febre són útils el
paracetamol o
l’aspirina (si pren aspir ina, vagi
amb compte amb l’estómac i la
tensió).

Els antibiòtics no curen el
refredat.

Cal descansar i cuidar-se amb
seny (no anar en moto, no sortir a
les nits, evitar el fred).

Si fuma és convenient estar uns

dies sense fer-ho, i sempre és un
gran moment per deixar de fu-
mar.

Cal beure sovint aigua i
infusions.

Fer vapors d’aigua sola ajuda a
estovar els mocs.

Convé posar-se sovint sèrum
fisiològic o aigua amb sal al nas
(es prepara amb un litre
d’aigua i una culleradeta de
sal i es posa al nas amb
una xeringa).

Per a la irritació de
la gola va bé llepar
caramels sense
sucre. Eviti
tossir i
gargamellejar
si no és per
treure mocs,
perquè quan tus
es rasca la gola i
augmenta la

irritació i la
tos.

Per respirar millor a
la nit i no tenir tanta sequedat i tos,
va bé posar un tros de ceba crua
a la tauleta de nit.

Per disminuir el risc de contagis,
va bé rentar-se sovint les mans i
fer servir mocadors d’un sol ús.

QUAN CONSULTAR EL METGE?
Si patim alguna malaltia bron-

quial o el refredat dura més de 10
dies o apareix febre molt alta o
algun símptoma diferent dels
descrits, cal consultar el nostre
metge de capçalera. També l’hem
de consultar si tenim qualsevol
tipus de dubte.

LES PERSONES
AMB ASMA:

Si té asma ha
d’utilitzar els
i n h a l a d o rs ,

espe-
cialment
quan té
refredats.

Recordi que si té asma no ha de
prendre aspirina ni res que porti
eucaliptus.
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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)


