»»»»» calaix de sastre
»» Telèfons d’interès
> Urgències
Policia Local
Mossos d’Esquadra
Creu Roja
Bombers
Centre coordinador d’ambulàncies
Hospital General de Granollers

93 846 75 75
088
93 861 12 40
085
902 23 20 22
93 842 50 00

Oficines del SAC de l’ajuntament
Oficines del SAC de Bellavista
Dinamització Econòmica
Serveis Socials
Patronat Municipal de Cultura
Patronat Municipal d’Esports

93 846 76 76
93 846 45 42
93 844 30 40
93 846 58 62
93 846 65 06
93 846 70 83

CAP Bellavista
CAP Corró d’Avall

93 861 80 30
93 840 42 00

Bellavista
Corró d’Avall (ctra. de Ribes)
Corró d’Avall (C/ Sant Antoni)

93 849 35 92
93 849 37 72
93 840 48 66

Casal d’avis i Centre Social de Bellavista
Casal d’avis de Corró d’Avall
Centre de Dia de Corró d’Avall

93 840 03 05
93 846 87 00
93 846 86 99

Pavelló Poliesportiu
Complex Esportiu Mpal. (pisc. coberta)
Zona Esportiva de Llerona
Camp de Futbol de Corró d’Avall
Pistes Municipals de Petanca
Zona Esportiva Mpal. de Corró d’Amunt

93 846 51 99
93 840 48 80
670 09 45 28
670 09 45 27
637 78 57 46
637 78 57 45

Centre Cultural Can Ganduxer
Biblioteca Municipal
Casal Cultural de Corró d’Avall
Centre Cultural de Bellavista
Centre Cultural de Marata

93 846 65 06
93 840 43 88
93 846 83 16
93 840 57 82
93 849 31 04

Casal Infantil de Bellavista
Casal Infantil de Corró d’Avall

93 840 57 80
93 846 65 06

> Ajuntament

> Centres de salut
> Farmàcies

> Centres per a la gent gran

> Instal. lacions esportives

> Centres culturals

> Serveis infantils i juvenils

Centre de Joves de Bellavista
Centre de Joves de Corró d’Avall
Servei d’Informació Juvenil Bellavista
Servei d’Inf. Juvenil Corró d’Avall

93 840 57 80
93 840 49 67
93 840 46 24
93 840 49 67

> Centres educatius i formatius
Escola Bressol Municipal Massagran
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones
CEIP Bellavista-Joan Camps
CEIP Joan Sanpera i Torras
CEIP Guerau de Liost
IES Lauro
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany
Escola d’Adults-Centre d’Autoformació
Centre d’Innovació i Form. Ocupacional
Centre Tècnic del Vallès
Centre de Recursos Agraris

93 840 35 75
93 849 84 83
93 846 62 29
93 849 55 94
93 846 32 16
93 840 28 52
93 846 56 36
93 840 26 53
93 840 39 30
620 00 65 23
93 844 30 40

> Parròquies
Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Santa Maria de Llerona
Santa Coloma de Marata
Sant Mamet de Corró d’Amunt

93 849 26 38
93 849 28 38
93 849 31 04
93 849 31 04

RENFE (informació)
Autobusos Sagalés
Taxis

902 24 02 02
93 870 78 60
93 846 30 75

Enher-Fecsa (electricitat)
Estabanell y Pahisa (electricitat)
Gas Natural
Sorea (aigua)

93 701 73 00
93 860 91 00
93 870 32 54
93 879 49 46

> Transports

> Companyies de serveis

> Altres
Viver d’empreses
Recollida de mobles i estris vells
Deixalleria
Jutjat de pau
Recaptació (OALGT de la Diputació)
Oficina de Correus
Les Franqueses Entorn Verd, S.A.
Tanatori
Notaria

93 840 43 15
93 796 36 61
93 744 50 58
93 846 55 78
93 840 28 55
93 849 59 55
93 846 81 64
93 861 82 30
93 846 86 11

»» Horari de visites de les àrees de l’Ajuntament
ALCALDIA (Francesc Torné) dimecres, de 16 a 19h
ESPORTS (Josep M. Dia) dilluns, de 19 a 21 h (Complex Esportiu Municipal)
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA (Ferran Jiménez) dijous, de 17 a 19 h (Centre de Recursos Agraris)
HISENDA (Núria Claveria) dijous, de 17 a 19 h
GOVERNACIÓ (Joaquim Méndez) dilluns, de 18 a 20 h
BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I SANITAT (Rosa Colomé) dijous, de 19 a 20 h
CULTURA I EDUCACIÓ (Ramon Coma) dimarts, de 19 a 20 h (Can Ganduxer)
URBANISME (José Ramírez) dimarts, de 18 a 20 h
OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT (Francesc Colomé) dijous, de 19 a 20 h
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> ara també els diumenges
CANAL 55 DE LA UHF: dimecres i diumenges, a les 14.30 i a les 20.30 h

opinió «««««

FOTO: Dolors Porredon

Mas Colomer, una gran
actuació urbanística

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

Les obres del Sector Mas Colomer pràcticament estan acabades
i ja es pot veure el resultat en el
seu conjunt. Aquesta és una zona
molt dificultosa orogràficament i
amb la riera per entremig la complexitat de les obres ha estat més
gran.

S’ha convertit en una zona urbana útil i necessària per al lligam del
municipi, tant per l’estructura viària com pels serveis que ofereix,
com l’escola CEIP Guerau de Liost,
que es va obrir l’any passat.
Aquesta nova zona urbana permet millorar la connexió entre Corró d’Avall i Bellavista, amb la construcció de tres ponts sobre la riera Carbonell, ja que abans s’havia
de passar pel mig de la llera, i permet preservar la zona esportiva de
possibles avingudes, facilitar la connexió amb la ronda Nord, que en
un futur proper enllaçarà diferents

nuclis i permetrà disposar d’uns
accessos molt correctes.
Cal destacar l’espai de la zona
verda que s’ha creat amb equipament mobiliari perquè fos més
atractiva per als joves i un circuit
per anar a peu i amb bicicleta de
gran recorregut.
El municipi necessitava poder
resoldre diferents problemes que
amb aquesta actuació urbanística
s’han afrontat amb un resultat a
la vista, on tothom hi ha guanyat.

sumari «««««
6> Urbanisme: L’Ajuntament
cedeix a la Generalitat un solar
per fer-hi pisos de lloguer i una
escola bressol
7> Benestar Social: Ajuts
complementaris a les pensions
de viduïtat 2004

10> Dinamització Econòmica: La
Generalitat acredita l’Àrea dins
del Servei d’Autoempresa

15> Esports: 500 atletes al XII
Cros Escolar i IX Cros Popular

12> Governació: Què s’ha de fer
quan es vol deixar fora d’ús un
vehicle

8> Joventut: Carnestoltes a les
Franqueses, tot i la pluja

16> Cultura: La Biblioteca fa
balanç de l’any 2003

14> Esports: L’Ajuntament
estrena el nou web d’esports

19> Obres i Serveis: Es tanca
l’accés a Bellavista des de la
zona esportiva municipal
20> Obres i Serveis: Es
construeix una vorera a la plaça
de la Sagrera

8> Joventut: I Campionat de
Break Dance a Bellavista
9> Hisenda: El pressupost de
l’Ajuntament per al 2004 és de
22 milions d’euros
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Cal predicar amb l’exemple
govern tan autoritari respongués
d’aquella manera. Però els vam
recordar que havien distribuït un
tríptic demanant-nos als veïns que
féssim la tria selectiva dels residus.
Això no els va agradar, per tant
calia mofar-se’n.
Ferran Gontán i Ferrer
Regidor d’Els Verds
607 11 26 76
lesfranqueses@elsverds.org

Des de fa alguns mesos, Els
Verds venim reclamant que als
plens les ampolles i els gots de plàstics és canviïn per vidre, per tal de
donar exemple amb la reducció de
residus. El govern de CiU, en un
principi, va considerar aquesta demanda com una bajanada.
Com a forma de conscienciació,
Els Verds al Ple de novembre vam
portar ampolles i gots de vidre per
a tothom. De l’equip de govern ningú en va voler i van continuar amb
el plàstic. Això sí, van prometre que
portarien un càntir.
Al Ple de desembre el càntir era
a sobre de la taula. El fet de dur el
càntir està molt bé, fins i tot va ser
simpàtic, veure com un equip de

Al Ple de gener tornem a tenir
el càntir, que, insisteixo, està molt
bé, sempre que es faci servir. El que
no es pot fer és davant de les
càmeres de TV3 afirmar que s’ha
arribat a no sé quina mena d’acord
per fer servir càntirs, que són més
ecològics, i un cop van marxar les
càmeres, començar a treure ampolles de plàstic.
L’equip de govern ens acusa de
ser immadurs. Com si no hi hagués
coses més importants, per fer oposició. Els Verds som conscients que
això no és un tema de vital importància, ni així el tractem.
Els Verds som els que vam impulsar el Ple extraordinari de Delsa
i continuem demanant responsabilitats i insistint a posar els mitjans perquè no torni a passar res
de semblant.
Els Verds som els únics que hem

presentat al·legacions al Pla d’Ordenació del Comerç (POEC), perquè entenem que aquest model
comercial es basa en les grans superfícies.
Nosaltres som els que demanem
que es recuperin els camins per a
l’ús dels vianants i que deixin de ser
autopistes.
Som els que al Ple de gener i
mentre les càmeres eren allà preocupades pel càntir, criticàvem
amb duresa l’escandalós increment final (un 55%) de les obres
de la rotonda a la gasolinera de
Llerona.
Això és ser immadur?, o potser
li molesta a CiU aquesta oposició
constructiva?
A més, Els Verds estem treballant, i així li hem fet saber a l’equip
de govern, en una nova manera de
tractar les deixalles urbanes. Per
això, el fet de demanar ampolles i
gots de vidre als plens també és
important. Potser no tant com altres coses, però no ens poden demanar als ciutadans que fem la tria
dels residus i els que governen que
no prediquin amb l’exemple.

»»»»» padró municipal

Les Franqueses arriba als 15.000 habitants
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Segons les dades del padró municipal del mes de febrer de 2004,
el conjunt de la població de les Franqueses del Vallès ha superat la xifra dels 15.000 habitants, 15.084
per ser exactes, 7.701 dels quals
són homes i 7.383, dones. El creixement que ha experimentat el municipi en els darrers anys ha provocat també un increment de persones que han volgut venir-hi a viu-

re, atrets per l’augment de serveis
i perquè el preu dels pisos és més
barat que en d’altres municipis propers.
Per nuclis de
població, Bellavista continua
sent la zona
més habitada
amb 7.198 veïns, li segueix

Moltes parelles joves han vingut a viure a les
Franqueses atretes per la seva qualitat de vida

Corró d’Avall, amb 6.522, Llerona,
amb 826, Corró d’Amunt, amb
359, i Marata, amb 179.

urbanisme «««««

Les obres d’urbanització del sector
Mas Colomer, enllestides
S’han acabat de realitzar les
obres de reordenació del sector
Mas Colomer, situat al costat de la
zona esportiva municipal de Corró
d’Avall. L’Ajuntament va decidir desenvolupar aquest pla parcial per tal
de poder donar continuït at a la
infraestructura de xarxa viària bàsica de la població com és el carrer de Céllecs, carrer que ja es va
obrir al trànsit al mes de setembre passat, i que permet la unió
natural de Bellavista amb Corró
d’Avall, a l’hora que garanteix la
correcta accessibilitat a la zona esportiva i a la zona nord de
Granollers, on s’està construint la
Ronda Nord.
A banda del carrer de Céllecs i
del carrer de la Riera, que és el que
va fins a la rotonda de la zona espor tiva, s’hi han obert dos carrers
més: el carrer del Mas Colomer,
que és paral·lel al de la Riera, i el

1

carrer de Folch i Torres, que hi és
perpendicular. A més, també s’ha
obert un carrer de pas exclusiu per
als vianants, el passeig de la Vesprada. Tant aquest últim, com el
carrer de Folch i Torres, passen
per sobre de la riera de Carbonell,
com el de Céllecs, per la qual cosa
s’han hagut de cons truir tres
ponts.
Per tal de regular el trànsit de la
millor manera possible per a la seguretat dels conductors, s’han
construït tres rotondes: una a la
zona esportiva, una altra a la confluència dels carrers de la Riera i
Céllecs i una altra on s’ajunten el
carrer de Céllecs i el Camí antic de
la Serra.
L’actuació en aquest sector també pr eveia una zona d’equipaments, que és on s’ha construït la
tercera escola de primària de les
Franqueses, el CEIP Guerau de

Liost. Aquesta escola ja va començar a funcionar a principi de curs,
el setembre passat, amb la posada en marxa de les dues aules del
primer curs d’educació infantil.
D’altra banda, la urbanització del
sector Mas Colomer també ha
comportat la construcció d’una
gran zona verda de 14.000 m2
molt ben equipada. El parc disposa
de diversos jocs per als infants,
moderns i segurs, una zona amb
diferents elements per fer gimnàstica, i nombrosos bancs, així com
un circuit de camins per poder córrer, anar amb bicicleta, etc. A més,
s’hi han plantat un total de 300
arbres d’entre els quals destaquen
les grans oliveres ornamentals que
es troben al costat de l’escola i els
exemplars de liquidambar, que es
troben a la mitgera de prolongació
del carrer de la Riera. Altres espècies que s’han plantat al parc són
els plàtans, les mèlies, els arbres
de l’amor i les robínies.

2
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1. Zona verda; 2. Pont del carrer de Céllecs i zona verda; 3. Passatge de la Vesprada; 4. Camí per córrer o anar en
bicicleta i detall d’un pont; 5. Carrer de Folch i Torres; 6. Rotonda a la cruïlla del carrer de Céllecs i el camí antic de la Serra

LFDV
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»»»»» urbanisme

Les Franqueses sol·licita a la Diputació que
faci actuacions de millora a la ctra. de
Cànoves i una rotonda a la ctra. de l’Ametlla

La cruïlla on
s’ajunten la via
Europa i la
ctra. de
l’Ametlla és un
dels punts
negres de la
xarxa viària del
municipi

El Ple de l’Ajuntament del passat
29 de gener va aprovar per unanimitat dues propostes de l’alcaldia
en què es sol·licita a la Diputació
de Barcelona que faci una sèrie
d’actuacions que millorin la seguretat de vianants i conductors a la
carretera de Cànoves al seu pas
pel nucli urbà de Corró d’Amunt, així
com que construeixi una rotonda
a la carretera que va de Llerona a
l’Ametlla, a l’alçada de la sortida del
polígon industrial Pla de Llerona.
Aquesta segona proposta es va
realitzar a petició del Consell del
Poble de Llerona.

Així, doncs, pel que fa a la primera proposta, l’Ajuntament justifica
la seva demanda perquè el fet que
la carretera BV-5151 és una via
molt transitada i que el ferm es
troba en mal estat representa un
perill per als usuaris i comporta
que la Policia Local hagi d’incrementar sovint la seva presència a
la zona, en ser requerida en auxili
de persones i vehicles accidentats,
a més d’adoptar mesures de control de velocitat. A més, a banda i
banda de la carretera, al nucli urbà
de Corró d’Amunt, hi ha diferents
equipaments públics molt utilitzats,

principalment pels joves que hi
practiquen esport o hi realitzen
activitats de lleure. En conseqüència, l’Ajuntament demana a la Diputació que arrangi el paviment de
la via i col·loqui quatre ressalts integrats en el paisatge (a poder ser
com els de les poblacions de
Canovelles, la Roca i Gallecs), en
especial a la zona propera als equipaments municipals.
Pel que fa a la segona proposta,
l’Ajuntament creu que l’augment de
noves implantacions industrials als
polígons del marge dret del riu
Congost als municipis de la Garriga, Canovelles i les Franqueses ha
comportat un fort increment del
nombre de vehicles de tota mena
que circulen per la Via Europa, carrer paral·lel al Congost que conflueix amb la carretera BV-1433 que
va de Llerona a l’Ametlla. Atès que
això fa que augmenti extraordinàriament el perill d’accidents en
aquesta cruïlla i que l’Ajuntament
va cedir dos terrenys patrimonials
a la Diputació de Barcelona el 30
d’abril de 2003 perquè es construís la rotonda, el consistori
franquesí demana, de nou, a aquesta institució que realitzi aquesta
obra, i sol·licita a l’Ajuntament de
Canovelles que s’adhereixi a la petició.

L’Ajuntament cedeix a la Generalitat un solar per
fer-hi habitatges de lloguer i una escola bressol
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El Ple de l’Ajuntament del mes de
desembre va aprovar posar a disposició de la Gener alitat de
Catalunya un solar de propietat
municipal per què s’hi puguin
construir habitatges socials de lloguer per a joves i una escola bressol. El solar està situat al carrer
de Martí i Pol i té 4.553,72 m2 .
La demanda es justifica perquè
el municipi està experimentant un
augment de població important, sobretot de parelles joves, que com-

porta més necessitats en serveis escolars i llars d’infants,
per tal de poder conciliar treball i família, i
per què històricament el municipi està
mancat d’oferta d’habit atges de lloguer
per a joves.
El solar del carrer de Martí
i Pol té 4.553,72 m2

benestar social i joventut «««««

Una xerrada i un espectacle
de jotes dins el Programa de
dinamització de la gent gran
El passat 29 de gener va
tenir lloc al Centre Cultural
Can Ganduxer la conferència
Estimar per viure millor, a càrr ec del prestigiós psicòleg
Ramon Buscallà. En l’acte, que
formava part del Programa
de dinamització de la gent
gran i al qual van assistir unes
setanta persones, el ponent
va fer una completa exposició
històrica del terme estimar, i
també va parlar de la importància que té estimar sobre
la pròpia autoestima i sobre
el sentiment de felicitat de les
persones.
D’altra banda, la gent gran
del municipi també va poder
assistir el 14 de febrer a l’espectacle de jotes del Centre
Aragonès de Mollet al Centre
Cultural de Bellavista.

La Generalitat ha convocat els
ajuts complementaris per a les
pensions de viduït at per a
aquest any. La quantia dels ajuts
serà de 300 euros anuals.
Requisits:
- Persones que cobrin pensió
de viduïtat de la Seguretat Social.
- Ser resident a Catalunya.
- No percebre rendes de treball actiu.
- Que la suma dels ingressos
anuals no sigui superior a 7.213
euros.
Les persones que hi estiguin
interessades poden passar per
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà a
recollir l’imprès, el qual s’haurà
de lliurar degudament omplert
a l’Oficina de Benestar Social de
la Generalitat.

Taller de tertúlia al Casal d’Avis
i Centre Social de Bellavista
El mes de gener d’enguany s’ha
iniciat un taller de tertúlia al Casal
d’Avis i Centre Social de Bellavista,

Ajuts
complementaris
a la pensió de
viduïtat 2004

amb una durada de tres mesos,
conduït per la treballadora familiar
de l’Ajuntament, Rosa Portolà, de

l’Àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat. La periodicitat del taller és d’una hora i mitja setmanal.
L’objectiu del taller és crear un
espai d’intercanvi i reflexió entorn
de temes d’interès dels participants. També és un espai per compartir, per relacionar-se i per participar en activitats que potenciïn
l’activitat intel·lectual de la persona, aspecte molt important així
com preventiu.
Fins ara s’han tractat temes
com les festes de Nadal, les vivències de les sortides i excursions,
les relacions intergeneracionals o
la violència a la família.
Actualment assisteixen al taller
una quinzena de persones, la majoria dones.

Les participants del taller en una sala del
Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista
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El Carnestoltes també se celebra a
les Franqueses tot i el mal temps
El mal temps que va fer el passat dissabte 21 de febrer a les
Franqueses no va impedir que la
gent gaudís igualment del Carnestoltes, tot i que sense rua.
El dia abans, però, el divendres a
la tarda, va tenir lloc una primera
festa molt animada per als nens i
les nenes del Casal Infantil Municipal de Corró d’Avall, a Can Gandu-

xer, on hi va haver berenar per a
tothom.
Ja dissabte, a la tarda, tot i la
suspensió de la tradicional rua que
organitza l’Associació de Veïns de
Bellavista, les disfresses i comparses es van reunir a la sala polivalent del Centre Cultural de Bellavista per ballar al ritme de la música i
per tastar la també tradicional xo-

1
1. Gresca i
xerinola al Casal
infantil municipal
de Corró d’Avall;
2. Mexicanes
ballant al Centre
Cultural de
Bellavista;
3. Unes noies
molt sospitoses;
4. La tribu índia
de Bellavista;
5. Els joves de
l’associació
Apadis, de
futbolistes

colata que van preparar els joves
del Centre Municipal de Joves de
Bellavista.
També a la tarda del dia 21 de
febrer, els veïns de Llerona van poder gaudir de la seva festa de Carnestoltes gràcies al Casal Parroquial de Llerona. L’animació va anar
a càrrec del grup de pallassos Els
arlequins.

2

5
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4

I Campionat de Break Dance organitzat
pel Centre de Joves de Bellavista
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El 31 de gener va tenir lloc al
Teatre-Auditori de Bellavista el I
Campionat de Break Dance organitzat pel Grup de joves de break
del Centre Municipal de Joves de
Bellavista. El campionat estava
obert a tota la comarca i hi van participar un total de nou parelles procedents de les Franqueses, Granollers, Mollet i Parets, entre d’altres
municipis. Per ser la primera vegada que es feia, l’espectacle va te-

nir una gran acollida, ja que en van
gaudir al voltant de 120 persones,
entre joves i pares de participants.
El jurat estava format per tres
joves veterans en el món del break,
Vilith, Dani i Karpot, molt coneguts
a la comarca entre els molts aficionats al hip hop. El campionat va
estar molt ben animat pel DJ i
speaker Choko. La parella guanyadora va ser la formada per l’Albert,
de Granollers, i en Daniel Garcia,

de les Franqueses.
L’activitat es va desenvolupar en
tot moment amb molt d’entusiasme i civisme per part dels joves i
públic en general i des del Centre
de Joves es vol potenciar la seva
organització l’any que ve, per tal de
satisfer aquesta demanda i donar
a conèixer més enllà del nostre
municipi el Centre Cultural de
Bellavista i el propi Centre de Joves, d’on va sorgir la iniciativa.

benestar social i joventut «««««

Parlem de... les abreviacions
dels dies de la setmana
Els noms dels dies de la setmana apareixen en els calendaris i altres gràfics similars. Per això se
n’utilitza sovint l’abreviatura, que
permet representar-los d’una manera breu i clara alhora.
Fixeu-vos que les abreviatures
dels dies de la setmana comencen
totes amb la lletra d . Tot seguit
porten la consonant següent a la i,
excepte en el cas de dimarts, dimecres i diumenge, en què aquesta consonant és la m i, per tant, hi
podria haver confusió. Per evitarho, s’ha substituït la m per una t
(en el cas de dimarts), una c (en el
cas de dimecres) i una g (en el cas
de diumenge), respectivament.
Seguint la norma general d’ús de
les abreviatures, les dels dies de la
setmana sempre porten punt final.
Igualment, van amb la primera lletra en majúscula quan la paraula
sencera també hi aniria. En canvi,
van amb la primera lletra en minúscula quan la inicial de la paraula sencera també hi aniria.
Finalment, recordem que dins
d’un text convé fer servir la forma
sencera dels dies de la setmana i
que convé reservar les abreviatu-

res per a textos com quadres i
calendaris.
> dilluns: dl.
> dimarts: dt.
> dimecres: dc.
> dijous: dj.
> divendres: dv.
> dissabte: ds.
> diumenge: dg.
Font: http://cultura.gencat.net/
llengcat/sial/menuas.asp
Servei Comarcal de Català del
Vallès Oriental
Assessorament lingüístic gratuït per usar el català amb seguretat
Consultes telefòniques de mots
i expressions, revisions de textos,
models de documents, informació de recursos bibliogràfics i informàtics, vocabularis de professions, etc.
C. Ricomà, 46 - Granollers
Tel. 93 860 07 00
Fax 93 879 04 44
a/e vallesoriental@cpnl.org
Horari: de dilluns a divendres, de
9 a 13 h

Trobada de gent
gran per aprendre
informàtica

La Diputació de Barcelona ha endegat el programa dirigit a la gent
gran “I tu per què no?” amb l’objectiu d’apropar a aquest col·lectiu les
noves tecnologies. Per això, ha dotat de dos ordinadors amb connexió a Internet el Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista, on qualsevol persona gran en pot fer ús.
El 26 de gener va tenir lloc una
trobada de gent gran que participa en aquest programa de la Diputació a Cerdanyola, que va aplegar
150 persones de 80 municipis diferents de la província.
Tots els participants passen per
un curs de formació bàsica d’informàtica amb Internet amb l’interès
que després siguin ells mateixos
agents dinamitzadors en els seus
casals i ajudin a altres persones a
apropar-se a aquest món.

hisenda «««««

El pressupost de l’Ajuntament per al
2004 és de vint-i-dos milions d’euros
El Ple de l’Ajuntament del 30 de
desembre passat va elevar a definitiu l’acord d’aprovació dels Pressupostos Generals de la Corporació, els seus or ganismes autònoms, i les societats mercantils de
capital públic, juntament amb la
plantilla de personal i el catàleg de
llocs de treball, per a l’exercici
2004, un cop resoltes les reclamacions presentades. El pressupost total puja a 21.968.640 euros
i per àrees es distribueix segons
s’explica al quadre adjunt.

Ajuntament
Alcaldia......................................................................................447.522 euros
Governació..............................................................................861.002 euros
Hisenda.................................................................................1.939.963 euros
Urbanisme............................................................................. 293.532 euros
Obres, Serveis i Medi Ambient.............................. 2.765.498 euros
Benestar Social, Joventut i Sanitat..........................742.959 euros
Dinamització Econòmica................................................ 245.037 euros
Inversions municipals................................................... 3.163.000 euros
Patronat Municipal de Cultura............................1.308.568
Patronat Municipal d’Esports................................ 646.339
Les Franqueses Entorn Verd, S.A.................... 9.520.000
Dinamització Econòmica, S.L...................................... 42.220

euros
euros
euros
euros
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»»»»» dinamització econòmica

L’Àrea de Dinamització Econòmica aconsegueix
l’homologació com a entitat acreditada del
Servei d’Autoempresa de la Generalitat
Aquest mes de febrer de 2004
s’ha aconseguit l’homologació de
l’Àrea de Dinamització Econòmica
de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès com a entitat acreditada del Servei d’Autoempresa de la
Generalitat
de
Catalunya, d’acord amb
el compromís de millora
contínua de les activitats
que es realitzen des de
l’Àrea, que es va assumir al mes de maig de
2003, amb l’obtenció de
la certificació UNE-ENISO 9001:2000.
La finalitat d’aquest
servei és oferir informació, orientació, assessorament, seguiment i ajut
per fomentar i donar suport a l’autoempresa i
als emprenedors i emprenedores
que vulguin crear la seva pròpia
empresa.
Això implica un augment dels
serveis que es presten des del
Servei d’Empresa de l’Àrea de
Dinamització Econòmica. En aquest
sentit, i a partir del mateix mes de

febrer aquesta Àrea assumeix les
següents tasques:
> Inscripció dels autoemprenedors al Servei d’Autoempresa de
la Generalitat de Catalunya.
> Informar i assessorar sobre

els tràmits per crear l’empresa de
forma personalitzada.
> Informar i assessorar sobre
tots els avantatges, subvencions,
ajuts i recursos existents en matèria de creació d’empreses.
> Supervisar la complementació
de les sol·licituds d’ajuts i subvenci-

ons de la persona emprenedora.
> Assessorar en la realització del
seu pla d’empresa.
> Assessorar sobre la normativa laboral vigent.
> Lliurar les guies i els impresos
que proporcionarà el
Departament de Treball i Indústria amb la
finalitat de facilitar una
major preparació de la
persona emprenedora.
> En cas que l’entitat
consideri viable el projecte, signar la deguda
certificació d’aquesta
valoració.
> Seguiment de les
empreses assessorades des del Servei durant els seus primers
tres anys.
Totes aquestes tasques aniran
adreçades a fomentar que les empreses creades tinguin en compte
criteris de productivitat, competitivitat, defensa i protecció del medi
ambient i de la qualitat en els serveis que ofereixin, així com la prevenció de riscos laborals.

BUSQUES FEINA? L’Ajuntament t’ajuda a trobar-la!
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Des de l’Àrea de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament de les Franqueses s’ofereix el
servei d’intermediació laboral amb l’objectiu 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 empreses. La nostra tasca és facilitar a les empreses 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 disponibles, fent-ne el seu posterior seguiment, o si
la persona està interessada en formació l’informarà de les diferents accions formatives
al seu abast.
Les persones que ja han passat la primera
entrevista amb la insertora laboral, poden venir 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 borsa 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.

dinamització econòmica «««««

L’Ajuntament crearà un Programa d’orientació
per als equipaments comercials (POEC)
El Ple de l’Ajuntament del mes de
novembre passat va aprovar la creació del Programa d’orientació per
als equipaments comercials
(POEC) de les Franqueses del Vallès
per tal de dinamitzar el comerç
urbà del municipi. El POEC serveix
als ajuntaments per establir les directrius per a l’adequació dels equipaments comercials a les necessitats de consum i compra i per a la
reforma i modernització de les estructures comercials. Així doncs,
l’objecte del POEC és formular un
model de comerç local, garantir el
nivell de servei a la població i mo-

dernitzar el negoci comercial local.
El programa s’inicia amb el reconeixement de la situació del municipi en l’aspecte comercial i d’influència i amb la diagnosi d’aquesta situació a través de l’anàlisi
DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats). És a partir
d’aquesta anàlisi, doncs, que es
planteja el POEC.
Els objectius del POEC de les
Franqueses són fomentar la creació d’un nucli comercial urbà a Corró d’Avall i Bellavista, aconseguir
reduir al màxim la fuga de despesa (que els franquesins comprin

majoritàriament al municipi),
dinamitzar l’oferta comercial actual, aturar la implantació d’establiments comercials fora dels nuclis
urbans i adequar el comerç del
municipi a les transformacions previstes durant la vigència del POEC,
que és de quatre anys.
Tot això ha d’anar acompanyat de
la creació d’infraestructures urbanes i instruments de dinamització
de suport, així com de la creació
d’equipaments comercials singulars i la implantació de la gestió
col·lectiva del comerç urbà, entre
d’altres actuacions previstes.

Oferta formativa per a treballadors en actiu
A través del contacte permanent amb les empreses del municipi, s’han detectat unes necessitats formatives en diferents
camps. Amb la voluntat de poder
donar resposta a les demandes
formulades, des de l’Àrea de
Dinamització Econòmica, en col·laboració amb el Centre d’Innovació i Formació Ocupacional, s’han
programat un seguit de cursos
adreçats a treballadors en actiu.

Les accions formatives a realitzar són:
> Anglès: atenció al públic, 50
hores
> Administratiu comptable, 50 h
> Paqueteria i aparadorisme, 25 h
> Iniciació informàtica i Internet,
25 hores
> Ofimàtica, 50 hores
> Màrqueting i comunicació, 50
hores
> Recursos humans: gestió de

nòmines i Seguretat Social, 25 h
> Gestió de la qualitat, 40 hores
Atès que el nombre d’alumnes
és limitat, totes aquelles persones interessades han de formalitzar-ne la preinscripció, el més
aviat possible, a l’Àrea de Dinamització Econòmica.
Els cursos es realitzaran al Centre de Recursos Agraris, Masia
Can Ribas, camí Antic de Vic, 10.

La Fira Mercat de Nadal i la Fira Comercial de les Franqueses es van celebrar per primera
vegada els mateixos dies i al mateix lloc (el 20 i 21 de desembre al Centre de Recursos Agraris) amb molt
èxit de públic. És probable, doncs, que l’Ajuntament i l’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals
de les Franqueses, organitzadors del dos esdeveniments, tornin a celebrar-los plegats en l’edició de 2004.

1

1. Conills a la
Fira Mercat;
2. Estands a la
Fira Comercial; 3. Tren en
miniatura i
inflables per
als més petits;
4. Botifarrada
de diumenge
per a tothom

2
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»»»»» governació

Què hem de fer quan volem deixar
fora d’ús el nostre vehicle?
Amb la finalitat de reduir l’impacte negatiu que els vehicles abandonats o que estan fora d’ús poden arribar a tenir sobre el medi
ambient, s’ha establert una modificació en la legislació en allò referit a la baixa definitiva dels vehicles
a motor al final de la seva vida útil.
Així, a partir del 13 de febrer, el
titular d’un vehicle (turisme, vehicle destinat al tr ansport de
mercaderies amb un MMA
menor a 3,5 tones o un vehicle de tres rodes amb cilindrada superior a 50 cm3)
que tingui intenció de desferse del mateix, està obligat a
lliurar-lo a un C.A.T. (Centre
Autoritzat de Tractament).
Aquest tràmit es pot efectuar de dues maneres:
Opció A:
Lliurament del vehicle directament al C.A.T aportant
la següent documentació:
•Permís de circulació
•Fitxa tècnica
•Darrer rebut al corrent
de pagament de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
•Taxa d’anotació de baixa
definitiva en el C.A.T.
El C.A.T. lliurarà una còpia al titular del vehicle del certificat de destrucció i és el C.A.T. qui tramita la
baixa davant la Direcció General
de Trànsit.
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Opció B:
El titular entrega el vehicle a una
instal·lació de recepció (taller,
concessionari, etc.) aportant la
mateixa documentació que a l’opció A. La instal·lació de recepció
haurà de lliurar al titular un certificat de lliurament i abans de 30
dies comptats des de la data del
lliurament del vehicle, la instal·lació
de recepció haurà d’ingressar el

vehicle en un C.A.T.
El C.A.T. lliura a la instal·lació de
recepció una còpia del certificat de
destrucció i el C.A.T. és qui tramita
la baixa davant la Direcció General
de Trànsit.
El tràmit actual en relació als
vehicles cedits a l’Ajuntament no
canvia, però sí és important que
tinguem present aquesta nova normativa en aquells casos en què do-

nem el cotxe vell a un concessionari per la compra del nou o en els
casos en què després d’una avaria o accident li encarreguem al
taller el tràmit de donar-lo de baixa.
Si en teniu qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a l’Oficina d’Atenció Policial de la policia local.
Motocicletes en desús al dipòsit
de la Policia Local

Intervencions efectuades
per la Policia Local al gener
Durant el mes de gener de
2004 la Policia Local de les Franqueses ha efectuat les següents
intervencions:
Policia assistencial:
> 3 intervencions en mediació
en conflictes familiars.
> 6 en assistència de malalts
via pública.
Policia de trànsit:
> 11 intervencions en accidents
sense ferits o amb ferits lleus.
> 2 en accidents greus o molt
greus.
> 31 per vehicles retirats al dipòsit per infracció.

> 8 per vehicles immobilitats.
Policia seguretat ciutadana:
> 24 atestats per faltes o delictes.
> 7 identificacions persones
sospitoses.
> 7 persones detingudes.
> 8 comprovacions alarmes
municipals.
> 10 comprovacions alarmes
privades.
Policia administrativa:
> 15 actes i incompliments llicències municipals.
> 3 inspeccions d’activitats amb
deficiències greus.

consells del poble «««««

Consell del Poble de Corró d’Amunt
En el Ple ordinari de l’Ajuntament,
celebrat el mes de febrer, es va
aprovar per unanimitat demanar
a la Diputació de Barcelona millores en la carretera i la col·locació
de ressalts per tal d’evitar la velocitat en què actualment circulen
molts cotxes al seu pas per Corró
d’Amunt.
El que encara no ha fet l’Ajuntament és presentar a la Diputació
de Barcelona el projecte de
remodelació del centre urbà. Un
projecte realitzat, pagat i aprovat
pel Consell de Poble i en poder de
l’Ajuntament.
És evident que cal una mesura
urgent per tal de millorar la seguretat en la carretera i aquesta pot
ser la instal·lació de ressalts i una
millor senyalització. Però entenc
també que una de les coses que
cal millorar a mig termini és que
els conductors, en passar per Corró, tinguin la sensació que es circula per un nucli urbà.
Darrerament sembla que des
dels llocs claus de l’administració
es vagi perdent la idea que Corró
d’Amunt (igual q ue Llerona o
Marata) són pobles amb història i

personalitat pròpia, que han anat
perdent els serveis que els serien
propis (escola, serveis sanitaris,
etc.) en benefici de la concentració i de la rendibilitat de la despesa
i es van convertint en nuclis de po-

l’Ajuntament perquè negociï amb la
Diputació de Barcelona la
remodelació de l’entorn urbà seguint el projecte presentat pel Consell de Poble, que ha de donar a
Corró d’Amunt una imatge de mo-

La carretera de Cànoves, a l’alçada del camp de futbol municipal

blació i, qui sap si d’aquí a poc, en
barriades amb els serveis molt allunyats, sense mitjans de transport
públic, és a dir un transport accessible a tothom.
Les inversions que s’han fet a
nivell d’infraestructures a Corró
d’Amunt han estat minses els darrers anys i les que de moment
s’apunten per al futur no semblen
respondre a les necessitats reals
del poble.
Per això seguirem insistint a

dernitat en un entorn rural.
Un altre tema que va en aquesta línia de deixadesa i de manca de
serveis són els problemes que hi
ha amb Telefònica. Des del Consell
hem fet una recollida de nombres
de telèfon amb queixes reiterades
i s’ha traslladat a l’Ajuntament perquè reclami a Telefònica un servei
digne per al nostre poble.
Andreu Montañés i Huguet
President del Consell del Poble
de Corró d’Amunt

Consell del Poble de Llerona
El Consell del Poble de Llerona
va presentar durant el mes de gener diverses mocions a l’Ajuntament, una de les quals va entrar al
darrer Ple de la corporació municipal del dia 29 de gener i es va
aprovar per unanimitat. En aquesta moció, el Consell del Poble de
Llerona sol·licitava a la Diputació de
Barcelona que construís, amb la
màxima urgència, la necessària
rotonda a la carretera de Llerona
a l’Ametlla, BV-1433, a l’enllaç d’accés als polígons industrials de
Llerona i Canovelles. Aquest és un
punt molt conflictiu i perillós degut
al gran i creixent trànsit de cotxes
i camions que suporta.
En una altra moció, el Consell del
Poble de Llerona sol·licita la inter-

venció dels organismes competents perquè aturin immediatament l’abocament d’aigües residuals procedents de la zona comercial Sant Jordi de l’Ametlla així com
de la urbanització situada al seu
costat, que contaminen els recs
del Pla de Llerona a través de la
bassa de Rosanes de la Garriga.
El Consell del Poble de Llerona
també denuncia en una altra moció l’incompliment dels acords a
què van arribar en el seu dia l’Ajuntament de la Garriga i el responsable del camp de vol de Rosanes
en virtut dels quals es procedia al
tancament definitiu d’aquest camp
de vol. Atès que el camp de vol de
Rosanes continua amb la seva activitat i s’hi pot observar tant l’ater-

ratge com l’enlairament d’avionetes lleugeres i de vol lliure i que
aquest fet causa molèsties reiterades pel soroll i els continus vols
per sobre de les cases, els veïns
de Llerona demanen que els organismes competents intervinguin
perquè es tanqui definitivament el
camp de vol.
En un altre sentit, us faig saber
que el Consell ha decidit per unanimitat atorgar la placa al civisme al
senyor Miquel Taulats, de Can Pau
Trias. L’acte d’entrega serà el proper 5 d’abril a la plenària del Consell, on s’exposarà la seva trajectòria personal i cívica.
Ramon Coma i Dosrius
President del Consell del Poble
de Llerona
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»»»»» esports

L’Ajuntament té un nou web d’esports
El passat 18 de febrer, a les 20
h, es va presentar a la sala d’actes del Centre de Recursos Agraris el nou web d’esports de l’Ajuntament de les Franqueses.
Es tracta de l’adreça d’Internet
www.lesfranqueses.org/esports
i inclou tant la informació que genera el propi Patronat Municipal
d’Esports com la que generen les
entitats i esportistes locals. Un dels
aspectes més destacats del nou
web municipal, és que permet fer

tràmits com apuntar-se a activitats
i tornejos o sol·licitar l’ús i lloguer
de les instal·lacions, i també que
inclou un servei de correu web per
a totes les entitats esportives de
les Franqueses, les quals tindran
una adreça de correu electrònic
gratuïta.
El nou web esportiu de les Franqueses situa en portada els apartats de notícies, agenda i actes
destacats. Els dos primers apartats tenen la vocació de ser molt

Aquesta és la
pàgina inicial
del nou web
d’esports de
l’Ajuntament
de les
Franqueses

exhaustius, ja que es vol que recullin el màxim d’informació esportiva que tingui a veure amb el municipi. Una altra de les pàgines que
es consideren importants és la que
inclou els enllaços amb tots els
resultats i classificacions de cadascun dels equips franquesins que
disputen tornejos i que es poden
trobar a Internet.
A banda, també s’hi pot trobar
informació corporativa del Patronat Municipal d’Esports, informació i fotografies sobre les instal·lacions esportives del municipi, una
relació de les entitats esportives
franquesines, així com les edicions
en pdf del butlletí informatiu que
edita el PME, un tauler d’anuncis i
una bústia de suggeriments, entre
d’altres apartats.
Aquest portal neix amb la voluntat de ser una eina que permeti
potenciar i difondre tota la tasca
que realitza tant el propi Patronat
Municipal d’Esports com el conjunt
de les entitats esportives locals, al
voltant del món de l’esport de les
Franqueses, a l’hora que ha de servir per fomentar el treball en xarxa entre el conjunt dels agents esportius del municipi.

Cent vuitanta persones omplen el Centre de
Recursos Agraris per escoltar Pichi Alonso
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El 12 de desembre passat, al vespre, cent vuitanta persones van fer
petita la sala d’actes del Centre de
Recursos Agraris per sentir l’Àngel «Pichi» Alonso, exjugador professional de futbol, seleccionador
nacional de Catalunya i director tècnic de la Federació Catalana de Futbol, que va fer una conferència amb
el títol Formació de jugadors en les
diferents etapes, dins el cicle que
organitza cada any el Patronat Municipal d’Esports.
En la conferència, Pichi Alonso va
parlar de la seva història com a
jugador professional, tot introduint
Pichi Alonso i les autoritats
presents, amb els afortunats
del sorteig que es va fer

anècdotes que li servien per donar
suport a l’explicació dels valors i
normes que ell considera importants en el desenvolupament d’un
nen o nena que jugui a futbol. Després de la xerrada, es va obrir un
torn de preguntes entre tots els
assistents, que, d’altra banda, van

entrar en el sorteig d’entrades per
al partit de futbol Catalunya-Equador i de diversos obsequis.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, del regidor d’Esports, Josep M. Dia, i d’altres regidors de l’equip de govern.

esports «««««

Cinc-cents atletes participen al XII Cros
Escolar i IX Cros Popular, malgrat la pluja
Malgrat la constant pluja fina que
va caure durant bona part del matí,
cinc-cents corredors es van donar
cita el 24 de gener a la finca Can
Sala que l’empresa Nissan té a
Corró d’Amunt per participar al XII
Cros Escolar i IX Cros Popular de
les Franqueses. En concret van ser
441 nens i nenes els que van córrer el cros escolar i 59, els participants als cros popular.
Les diferents curses del cros escolar, puntuable per a la Lliga Comarcal de Cros, es van disputar de
10 a 12 h en les categories de
prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i
cadet. Els clubs i escoles participants van ser les següents: PME
Les Franqueses, CESI Blancafort,

CA Canovelles, IES
Vilaromana, IES
Lauro, EE LA Garriga, CA Parets, Escola Pia Granollers,
CA Sant Celoni, IES
La Vall, Anna Mogas, CEIP Joan
Sanpera,
CEIP
Joan Camps, CA
Montornès, CA
Granollers, Cervetó, CA Mollet, Estel, Granullarius i
CA Vic. Tots els
participants van
rebre una samarreta i l’esmorzar per part de l’organització, el Patronat d’Esports.

El 37è Campionat
de Catalunya de Tir
amb Arc en Sala
aplega 161 arquers
a les Franqueses

Deu equips participen al
I Torneig premini de bàsquet

En total van ser 161 els arquers
que van participar al XXXVII Campionat de Catalunya de Tir amb Arc
en Sala que es va disputar el 24 i
25 de gener al pavelló poliesportiu
municipal. La participació en aquesta competició va ser molt alta i, fins
i tot, va superar la de l’any passat.
L’organització del campionat va
anar a càrrec del Club de Tir amb
Arc Les Franqueses i la Federació
Catalana de Tir amb Arc, amb la
col·laboració del Patronat Municipal d’Esports i el restaurant Nou
Cal Boter de la Garriga.
Els membres del club amfitrió,
del Club de Tir amb Arc Les Franqueses, van aconseguir dues medalles d’or, una de plata i una altra
de bronze. A més, també cal dest acar que l’arquer del club
franquesí Santi Olivé va poder aconseguir a casa la puntuació necessària per proclamar-se campió de
Catalunya en la modalitat tradicional de la categoria sènior masculí.

Un moment de la darrera cursa del dia, el Cros
Popular, per l’interior dels boscos de Corró d’Amunt

El 3 de gener va tenir lloc al pavelló poliesportiu municipal el I Torneig premini de bàsquet, organitzat per la secció de bàsquet del CE
Les Franqueses, amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports. Els equips participants van
ser els següents: CB Montcada,
Ferr er CB Vic, CB Llinars, CB
Mollet, CB Granollers, CB L’Ametlla, UE Mataró, CB Parets, CB Lliçà
d’Amunt i CE Les Franqueses.
Durant tot el dia es van fer un
total de 21 partits. La final la van
disputar els equips de la UE Mataró
i el CB Lliçà d’Amunt. Després d’un
matx molt ajustat, al final el torneig

se’l va endur el conjunt mataroní.
Cal destacar l’alta participació
d’equips i de públic, que va omplir
les grades durant tota la jornada.
Els organitzadors van facilitar el
dinar a tots els jugadors i van muntar activitats paral·leles a la pista
poliesportiva exterior.

XVIII Mitja Marató

Visita de la Corunya

Les Franqueses va participar a
la 18a Mitja Marató Granollers-Les
Franqueses-La Garriga-Granollers
que es va celebrar l’1 de febrer
amb la construcció de la Font dels
esportistes, el Concert de la Mitja
i la col·laboració i coordinació de voluntaris en les tasques de control.
Els alumnes de l’Escola Municipal
de Música Claudi Arimany també
van tocar durant la cursa.

Dos representants de l’Ajuntament de la Corunya van ser el 13
de gener a les Franqueses per visitar algunes de les instal·lacions
esportives municipals. Així, doncs,
es van interessar per les característiques de la gespa artificial d’última generació que hi ha instal·lada
al camp de futbol municipal de Corró d’Avall i per les instal·lacions del
Complex Esportiu Municipal.

Durant tot el
dia es van
anar succeint
els partits en
les diverses
pistes
transversals
del pavelló
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La Biblioteca Municipal fa balanç del 2003

La Biblioteca
Municipal,
situada dins el
Centre
Cultural de
Bellavista, ha
atès durant
l’any 2003
més de
36.000 visites

Aquest mes de març la Biblioteca Municipal compleix tres anys de
la seva posada en funcionament.
Un servei que no para de créixer
tant en l’oferta com en l’ús que en
fa el ciutadà. Cada un dels eixos en
què s’articula el servei ha crescut
en relació a l’any anterior, destacant especialment la unit at de
préstec, on enguany s’ha prestat
un 10% més de documents, i la de
formació i autoformació en noves

tecnologies, essent aquesta una
prestació innovadora que s’ha consolidat en la cartera de serveis de
la nostra biblioteca, però que alhora ha estat inspiradora de projectes similars en altres biblioteques
de la comarca.
La Biblioteca ha atès durant l’any
36.178 visites el 22% de les quals
ha correspost a usuaris del servei
de préstec i el 14% a usuaris del
servei d’Internet. La Biblioteca, a

Evolució documents prestats

Usos servei d’Internet
6.000

25.000
20.328

20.000
15.000

22.185
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Tipologia fons documental
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banda d’aquests serveis emblemàtics, treballa constantment per
adaptar-se i poder satisfer noves
necessitats. És en aquesta línia que
s’ha instal·lat una bústia de suggeriments per tal de conèixer de primera mà en què podem millorar,
ja que saber en què podem servir
millor la comunitat local ens ajudarà a modelar una biblioteca útil per
a un nombre més gran de ciutadans.

2001

2002

2003

General
Infantil

7.519
4.580

Vídeo
Àudio

2.988
4.411

Electrònics 278
Revistes 2.406

–––––––––––––––> Visiteu el web de l’Ajuntament: www.lesfranqueses.org
LFDV
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cultura i educació «««««
Quart llibre dins
de la Col·lecció
Les Franqueses

Nou cicle formatiu Lliurament dels
de grau superior a Premis de Recerca
l’IES Lauro
i Estudis Locals

Aquest any el PMC editarà el
quart llibre de la Col·lecció Les Franqueses, que porta per títol Els nostres pobles i la nostra gent a través de la memòria popular, dedicat
a recollir la nostra història més recent contada per testimonis vius.
El principal protagonista d’aquest nou volum, que ha escrit el
periodista Paco Monja, és la gent
gran. A través de la seves vivències mostren el passat més recent
del nostre municipi; un passat centrat en el segle XX i els molts esdeveniments que s’hi van produir. Recull entrevistes i imatges dels diferents nuclis i de diferents èpoques.
El llibre sortirà publicat per Sant
Jordi i el podreu trobar o adquirir
a la Biblioteca Municipal i a la Sala
de Lectura de Can Ganduxer.

El regidor de l’Àrea de Cultura i
Educació, Ramon Coma, va mantenir el 18 de febrer una reunió amb
el nou delegat territorial del Departament d’Ensenyament. Entre d’altres temes, com la donació a la
Generalitat de terrenys municipals
per a la construcció de vivendes
socials i d’una nova escola bressol,
cal destacar l’acord i compromís
per part del departament d’iniciar
a principis de l’any 2006 la construcció de l’edifici de Primària del
CEIP Guerau de Liost.
També una gran notícia és que
les Franqueses tindrà a partir del
setembre del proper curs escolar
l’oferta del cicle formatiu de formació professional de grau superior
d’Activitats Físico–esportives, que
s’impartirà a l’IES Lauro.

Més de vuit-centes persones
veuen l’obra ‘Els pastorets’ al
Teatre-Auditori de Bellavista
El 26 de desembre i el 3 i 4 de
gener passats, més de vuit-centes
persones van passar pel TeatreAuditori de Bellavista per veure
l’obra Els pastorets, de Josep M.
Folch i Torres, que van representar els integrants del Grup de Teatre Boina de Corró d’Amunt amb
la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura. L’èxit de convocatòria va ser espectacular, al mateix
nivell que el muntatge, en el qual
van participar un total de 114 persones, entre actors, figurants,
músics i equip d’atrezzo.
Aquesta era la primera vegada
que el Grup de Teatre Boina representava aquesta obra en aquest
escenari, tot i que ja fa anys que
ho feien al Consell del Poble de
Corró d’Amunt, i degut al canvi d’es-

pai van haver d’ampliar decorats i
l’elenc d’actors. Pel que fa a la música en directe, el Grup de Teatre
Boina va comptar amb la col·laboració de l’Escola Municipal de

El proper 24 d’abril es farà al
Centre Cultural de Bellavista el lliurament dels premis de la 4a edició
d’aquest concurs que promociona
la recerca i la investigació sobre
temes relatius als nostre municipi. Les dues modalitats de participació permeten tant la participació d’alumnes i joves de primària,
secundària i batxillerat com la participació d’adults i persones amb
formació de nivell universitari.
Enguany s’han presentat treballs
de les dues categories, d’alumnes
de l’IES Lauro i, també, d’altres de
centres educatius de la comarca.
Entre les temàtiques hi ha una
gran diversitat: des de treballs que
parlen sobre les matemàtiques
fins a treballs que parlen sobre la
qualitat dels nostres rius.
Música Claudi Arimany, que va
aportar quinze músics, dirigits per
Dani Pérez.
A banda d’aquestes representacions, Els pastorets també es van
fer a Llerona, a càrrec del grup Aires de Llerona, i a Marata, a càrrec del Centre Cultural de Marata.
A més, el 20 i 21 de desembre la
parròquia de Santa Eulàlia va organitzar com cada any el pessebre
vivent a l’església.
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Fins a 114 persones van intervenir en el muntatge del Grup de Teatre Boina
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Interessants conferències i exposicions als
cicles ‘Entorns’ i ‘Trobem-nos i parlem-ne’

vine a
la fira

març
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La nova edició (febrer-maig
2004) del Cicle Entorns ha presentat, fins a la publicació d’aquest
butlletí, una exposició sobre Montserrat Roig i ens ha convidat a fer
un recorregut pel desenvolupament de l’art publicitari català.
A partir de mitjan març, el Cicle
Entorns us convoca a recuperar la
història de la Columna Vallès Oriental, a reflexionar sobre la protecció del nostre patrimoni arqueològic, a conèixer dones filòsofes de
totes les èpoques o a gaudir d’una

exposició col·lectiva
de tres pintores de
Corró d’Avall, entre
d’altres activitats.
Pel que fa al cicle de
conferències “Tr obem-nos i parlem-ne”,
dins els Dijous culturals de Marata, s’han
programat sis inteA Can Ganduxer s’exposaran les obres de les
ressants conferèncipintores de Corró d’Avall Anna M. Ruiz, M. del Mar
es, la darrera de les
Espada i Margarita Albarracín (d’esq. a dreta)
quals tindrà lloc el 27
de març, on Jordi Cruanyes parla- rà sobre els papers de Salamanca.

El Concurs
literari de Sant
Jordi arriba a la
14a edició

Nova programació de Teatres
de les Franqueses

El 16 de març acabava el termini per presentar treballs al Concurs literari de Sant Jordi, que organitza la Biblioteca Municipal i que
enguany arriba a la 14a edició. Els
participants podien presentar els
seus textos en quatre modalitats:
cartes d’amor, cal·ligrames i rodolins (només per a nens i nenes de
6 a 7 anys), prosa i poesia.
El veredicte del jurat es farà públic el 24 d’abril, a les 18 h, en l’acte que compartirà protagonisme
amb el lliurament dels Premis de
Recerca i Estudis Locals i que es
farà al Centre Cultural de Bellavista.

Finalitza la temporada genermarç 2004 de Teatres de Les
Franqueses , amb l’espectacle
Patas arriba, a càrrec de la companyia Amparo Moreno, que es re-

Tercer volum de
les ‘Monografies
d’història local’
El Patronat Municipal de Cultura
està enllestint la publicació del tercer volum de la col·lecció Monografies d’història local. L’autora d’aquest tercer llibre és la mestra i
dibuixant Núria Boltà i portarà per
títol Arquitectura religiosa a les
Franqueses .

presentarà el 20 de març al Teatre-Auditori de Bellavista, i amb l’espectacle de pallassos Històries de
la Bleda, que es podrà veure el 27
de març al Casal Cultural de Corró
d’Avall. Per a informació sobre la
propera temporada de Teatres de
les Franqueses: 93 846 65 06.

La II Trobada de
Romancers, al juny
El Patronat Municipal de Cultura
està preparant per a la segona
quinzena de juny la II Trobada de
Romancers, que formarà part de
la tercera edició comarcal del Festival Trobadors i Joglars.

> Vine a la XV Fira de Sant Ponç
els dies 15 i 16 de maig de 2004 <
> Al Centre Cultural Can Ganduxer
av. de la Sagrera, s/n - Corró d’Avall <
> Dissabte: tallers, exposicions, trobada d’intercanvi de plaques, scalextric,
jocs per a la mainada, xocolatada, ball folk, sopar popular...

> Diumenge: parades d’artesania, dinar de germanor, aigua de Corró...
LFDV
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Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall, Patronat <
Municipal de Cultura i Àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat

obres, serveis i medi ambient «««««

Es tanca l’accés a Bellavista des de la
zona esportiva municipal de Corró d’Avall
a causa de les obres de la Ronda Nord
Les obres que s’estan fent per
construir la Ronda Nord a l’alçada
de Bellavista van fer tancar a mitjan febrer l’accés a aquest nucli des
de la zona esportiva municipal de
Corró d’Avall pel carrer de Girona.
Així, doncs, els vehicles hauran de
continuar pel camí de Can Jep fins
al Camí vell de Cardedeu, que ja
s’ha obert al trànsit després de nou
mesos d’obres per construir un
dels ponts sobre la Ronda Nord. El
trànsit es tornarà a obrir en aquesta zona un cop s’hagin acabat les
obres del nou pont sobre la ronda.
Pel que fa als vianants, podran fer
si fa no fa el mateix recorregut que
feien fins ara, però en comptes
d’anar a parar al carrer de Girona
ho faran al carrer de Cantàbria,
que és paral·lel al de Girona.
A banda del desviament del trànsit pel Camí vell de Cardedeu, els
vehicles procedents de la ctra. de
Cardedeu que vulguin anar a Bellavista poden continuar fent-ho com
fins ara pel camí de la bòbila (Ceràmiques Font), camí que es va asfaltar i obrir al trànsit al mes d’abril
a causa del tancament del Camí vell
de Cardedeu per fer-hi el pont.

El tall al
carrer de
Girona és
entre el
carrer de la
Ronda Nord i
el camí de
Can Jep

El pont que
enllaça el
carrer de la
Ronda Nord
amb el Camí
vell de
Cardedeu es
va obrir al
trànsit
després de
nou mesos
d’obres

S’acaba de construir el mur del
final del carrer de Barcelona
S’ha acabat el mur del carrer de
Barcelona, entre els carrers d’Orient i d’Eivissa. Aquesta obra era
necessària per tal de contenir i
donar acabament als talussos del
sector, talussos compromesos pel
fet que els darreres de les edificacions de la part final dels carrers
d’Orient i d’Eivissa, hi feien front,
restant a pocs metres del tall, amb
el perill d’esfondrament que això
comportava.
El mur de formigó i l’acabament
de la vorera són importants tam-

bé com a final estètic d’un front de
carrer que ara serà façana visible
des del nou pont, ja obert al trànsit, de la prolongació del camí de
Can Carreró sobre la Ronda Nord.
L’obra representa, per tant, la rematada final d’una zona que fa pocs
anys, abans de l’obertura de l’enllaç entre els carrers d’Orient i de
Barcelona, era gairebé marginal,
sense accés, sense continuïtat viària, sotmesa a riscos geotècnics
i amb una imatge impròpia d’un
nucli urbà residencial.

L’avet guarnit que hi havia al
vestíbul de l’ajuntament per
Nadal, s’ha trasplantat a la plaça
que hi ha al darrera de l’edifici consistorial. Es tracta d’un exemplar
de l’espècie Abies Normandiana i
gaudeix de molt bona salut.
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La mort del jove Alejandro Escudero a la cruïlla
dels carrers Girona i Francesc Ribas de Granollers
fa mobilitzar els seus companys de l’IES Lauro
Unes vuit-centes persones, la
majoria alumnes i professors de
l’IES Lauro de les Franqueses i de
diversos instituts de Granollers,
van tallar el trànsit el 12 de febrer
al migdia a la cruïlla dels carrers
de Girona i de Francesc Ribas de
Granollers per reclamar a l’Ajuntament granollerí una solució definitiva a l’alta sinistralitat d’aquest
punt, on el 25 de gener passat va
morir el jove franquesí de 17 anys
i estudiant de l’IES Lauro Alejandro
Escudero.
Des del dia de la tragèdia, els
seus companys s’han marcat un
objectiu: que aquest fet no torni a
passar. És per això que es van posar de seguida a recollir firmes (en
van aconseguir més de nou mil) per
demanar a l’Ajuntament de
Granollers que «reordeni de forma
urgent el trànsit en aquesta cruïlla per evitar més accidents en
aquest punt negre». La segona

Els alumnes de l’IES Lauro van reclamar una solució urgent a la fatídica cruïlla

acció que van pensar que s’havia
de dur a terme és organitzar la manifestació que van realitzar el 12
de febrer, tot convidant els alumnes d’altres instituts a sumar-s’hi.
En la manifestació, es van poder
veure pancartes que havien fet els

mateixos joves amb frases com
«Quants més haurem de perdre?»
o «Volem una solució ja». Es dóna
la circumstància que fa un any i mig
un altre jove de les Franqueses va
perdre la vida en aquesta cruïlla en
una accident similar.

Es construeix una vorera en l’eixamplament del
revolt perillós de la ctra. de Cànoves, a la Sagrera
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A la carretera de Cànoves, al
costat de l’eixamplament del revolt
que coincideix amb el final del nucli
urbà de la Sagrera, s’ha executat
una vorera i una rampa per tal de
donar acabament i continuïtat a la
pròpia vorera de la carretera.
Aquesta obra complementa el
propi eixamplament i dóna sentit a
la plaça de la Sagrera, ja que li permet nous accessos, eliminant
d’aquesta manera l’aïllament de
l’indret.
La vorera en qüestió és transparent ( raliga ) per tal d’augmentar
els punts de vista sobre les ruïnes
de l’antiga església existents en l’inLa nova vorera permet donar
continuïtat a la que prové del
nucli de Mil Pins, unint així els
dos nuclis urbans

dret. La rampa, en canvi, és de formigó, connectant el pas de vianants amb el final de la vorera i la
plataforma de la pròpia plaça.
Aprof itant l’avinentesa, s’han

soterrat diversos serveis telefònics i d’electricitat, quedant convertit l’indret en un lloc transitable, útil
i estètic, molt al contrari que abans
d’iniciar les obres.

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

Comunicació oberta pares-fills
a l’adolescència
> Parlin menys i escoltin
més. Com tothom,
l’adolescent parla si sap
que serà escoltat
> Posin tota l’atenció
quan el seu fill vingui a
parlar. No llegeixin ni mirin
la televisió ni facin altres
tasques
> Mantinguin la porta
oberta a qualsevol tema.
Siguin pares «als que se’ls
pugui preguntar»

> Evitin discutir quan ells
(o vostès) estiguin
alterats. Només
s’aconsegueixen dir coses
de què posteriorment ens
penedirem
> Intentin elogiar-lo amb
freqüència. Tothom
necessita sentir-se
apreciat
> Evitin ridiculitzar-lo o
humiliar-lo, per exemple
quan expressi idees que
els semblin ingènues o
esbojarrades
> Passin temps amb ells.
Busquin activitats a compartir que agradin a les
dues parts
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Il·lustracions: Elvira Zarza
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»»»»» horaris dels centres de salut
> CAP LES FRANQUESES (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
ESPECIALITAT
> Medicina general

PROFESSIONAL

VISITA

HORARI

Marcas Vila, Àlex

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

Olid Cobos, Francisco
Palero Cadirat, Olga
Alier Soler, Rosa
Català Subirats, M. Rosa
Rebordosa Serras, Josep
Torralba López, Matilde

> Pediatria

Uriz Urzainqui, Nieves
Valero Garcia, Àngels
Benedé Pallerols, Jordi
Ducet Vilardell, Purificación
Romo Cruz, Lourdes

> Infermeria

Albarrán Molina, Consuelo
Conde García, Carmen
De Miguel Aznar, Àngels
Méndez Blanco, Soledad
Orti Grifé, Rosa
Palma Pérez, Laura
Rodríguez Lorente, Maribel

> Infermeria PED
> PASSIR Llevadora
> Assistent social
> Extraccions
> Odontologia
> PADES Metges
> PADES Infermeria

> PADES T. Social

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

CONSULTA
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)
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> Medicina general

Hernández Huet, Enric

> Pediatria
> Infermeria

Pujol Fernández, Carles
Velayos Balcells, Ramon
Puig Hernández, Artur
Villar Gorli, Esther Raquel
Albaladejo Quesada, Nati

> Infermeria PED
> PASSIR Llevadora
> Assistent social
> Extraccions

Simon Garcia, Gemma
Saborit Marín, M. Isabel
Roura Escrigas, Imma
Sarrado Montané, Mercè
Pardo Casado, Agustín
Infermeria

dos mil quatre

LFDV

pàg. vint-i-dos

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
9 a 11 h
10 a 12.30
15 a 18 h
10 a 12.30
15 a 18.30
10 a 12.30
9 a 13 h

1
1
2
2
h
h
h
h
h

4
0
0
3
3
6
5
5
6

calaix de sastre «««««
»» Calendari fiscal 2004
Mercat Municipal 4t trimestre 2003: de l’1 de desembre de 2003 al 2 de febrer de 2004
○

○

○

○

○

○

○

○

○

Horari d'atenció
al contribuent:
Ajuntament
(tots els dies, de
8.30 a 13.30 h)
Bellavista
(dilluns, de 10 a
13.30 h).
○

○

○

○

○

○

○

○

Mercat Municipal 1r trimestre 2004: del 5 de març al 5 de maig de 2004
Impost Vehicles Tracció Mecànica: del 5 de març al 5 de maig de 2004
Taxa Recollida d’Escombraries: del 2 d’abril al 4 de juny de 2004
Impost Béns Immobles - Urbans: del 2 d’abril al 4 de juny de 2004
Taxa Cementiri Municipal: del 2 d’abril al 4 de juny de 2004
Taxa Entrada Vehicles - Guals: del 2 d’abril al 4 de juny de 2004
Mercat Municipal 2n trimestre 2004: de l’1 de juny al 2 d’agost de 2004

○

Mercat Municipal 3r trimestre 2004: de l’1 de setembre al 2 de novembre de 2004
Impost Béns Immobles - Rústics: del 3 de setembre al 5 de novembre de 2004
Impost sobre Activitats Econòmiques: del 3 de setembre al 5 de novembre de 2004

>

Mercat Municipal 4t trimestre 2004: de l’1 de desembre de 2004 a l’1 de febrer de 2005
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

»» Adreces electròniques de l’Ajuntament
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
salvador.lujan@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

»» Calendari de festes per a l’any 2004
1
6
9
12
1
21
24
2
31
7
8
11
20
12
1
6
8
25

GENER
GENER
ABRIL
ABRIL
MAIG
MAIG
JUNY
JULIOL
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
SETEMBRE
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE

DIJOUS
DIMARTS
DIVENDRES
DILLUNS
DISSABTE
DIVENDRES
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTE
DISSABTE
DIMECRES
DISSABTE
DILLUNS
DIMARTS
DILLUNS
DILLUNS
DIMECRES
DISSABTE

CAP D'ANY
REIS
DIVENDRES SANT
DILLUNS DE PASQUA FLORIDA
FESTA DEL TREBALL
L'ASCENSIÓ
SANT JOAN
FESTA MAJOR DE BELLAVISTA
FESTA MAJOR DE MARATA
FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AMUNT
FESTA MAJOR DE LLERONA
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AVALL
FESTA DE LA HISPANITAT
TOTS SANTS
DIA DE LA CONSTITUCIÓ
LA IMMACULADA
NADAL

»» Horari del SAC*
*Servei d’Atenció a la Ciutadania
De dilluns a divendres
de 8.30 a 14.00 h
I dijous (exc. del 15 de juny al 15 de setembre)
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.

»» Injectables i cures
> Dissabtes: de 9 a 9.30 h, injectables, 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.

»» TV Les Franqueses

març

dos mil quatre

Canal 55 de la UHF
> Els dimecres, 14.30 h i 20.30 h
> Els diumenges, 14.30 h i 20.30 h

LFDV

pàg. vint-i-tres

