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»»»»» calaix de sast re

Policia Local 9 3  8 4 6  7 5  7 5

Mossos d’Esquadra 088

Creu Roja 9 3  8 6 1  1 2  4 0

Bombers 085

Centre coordinador  d’ambulàncies 9 0 2  2 3  2 0  2 2

Hospital General de Granollers 9 3  8 4 2  5 0  0 0

Oficines del SAC de l’ajuntament 9 3  8 4 6  7 6  7 6

Oficines del SAC de Bellavista 9 3  8 4 6  4 5  4 2

Dinamització Econòmica 9 3  8 4 4  3 0  4 0

Serveis Socials 9 3  8 4 6  5 8  6 2

Patronat Municipal de Cultura 9 3  8 4 6  6 5  0 6

Patronat Municipal d’Espor ts 9 3  8 4 6  7 0  8 3

CAP Bellavista 9 3  8 6 1  8 0  3 0

CAP Corró d’Avall 9 3  8 4 0  4 2  0 0

Bellavista 9 3  8 4 9  3 5  9 2

Corró d’Avall (ctra. de Ribes) 9 3  8 4 9  3 7  7 2

Corró d’Avall (C/  Sant Antoni) 9 3  8 4 0  4 8  6 6

Casal d’avis i Centre Social de Bellavista 9 3  8 4 0  0 3  0 5

Casal d’avis de Corró d’Avall 9 3  8 4 6  8 7  0 0

Centre de Dia de Corró d’Avall 9 3  8 4 6  8 6  9 9

Pavelló Poliespor tiu 9 3  8 4 6  5 1  9 9

Complex Espor tiu Mpal. (pisc. cober ta) 9 3  8 4 0  4 8  8 0

Zona Espor tiva de Llerona 6 7 0  0 9  4 5  2 8

Camp de Futbol de Corró d’Avall 6 7 0  0 9  4 5  2 7

Pistes Municipals de Petanca 6 3 7  7 8  5 7  4 6

Zona Espor tiva Mpal. de Corró d’Amunt 6 3 7  7 8  5 7  4 5

Centre Cultural Can Ganduxer 9 3  8 4 6  6 5  0 6

Biblioteca Municipal 9 3  8 4 0  4 3  8 8

Casal Cultural de Corró d’Avall 9 3  8 4 6  8 3  1 6

Centre Cultural de Bellavista 9 3  8 4 0  5 7  8 2

Centre Cultural de Marata 9 3  8 4 9  3 1  0 4

Casal Infantil de Bellavista 9 3  8 4 0  5 7  8 0

Casal Infantil de Corró d’Avall 9 3  8 4 6  6 5  0 6

Centre de Joves de Bellavista 9 3  8 4 0  5 7  8 0

Centre de Joves de Corró d’Avall 9 3  8 4 0  4 9  6 7

Servei d’Informació Juvenil Bellavista 9 3  8 4 0  4 6  2 4

Servei d’Inf. Juvenil Corró d’Avall 9 3  8 4 0  4 9  6 7

Escola Bressol Municipal Massagran 9 3  8 4 0  3 5  7 5

Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones 9 3  8 4 9  8 4  8 3

CEIP Bellavista-Joan Camps 9 3  8 4 6  6 2  2 9

CEIP Joan Sanpera i Torras 9 3  8 4 9  5 5  9 4

CEIP Guerau de Liost 6 4 7  6 8  0 5  8 9

IES Lauro 9 3  8 4 0  2 8  5 2

Escola Mpal. de Música Claudi Ar imany 9 3  8 4 6  5 6  3 6

Escola d’Adults-Centre d’Autoformació 9 3  8 4 0  2 6  5 3

Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 9 3  8 4 0  3 9  3 0

Centre Tècnic del Vallès 6 2 0  0 0  6 5  2 3

Centre de Recursos Agrar is 9 3  8 4 4  3 0  4 0

Santa Eulàlia de Corró d’Avall 9 3  8 4 9  2 6  3 8

Santa Mar ia de Llerona 9 3  8 4 9  2 8  3 8

Santa Coloma de Marata 9 3  8 4 9  3 1  0 4

Sant Mamet de Corró d’Amunt 9 3  8 4 9  3 1  0 4

RENFE (informació) 9 0 2  2 4  0 2  0 2

Autobusos Sagalés 9 3  8 7 0  7 8  6 0

Taxis 9 3  8 4 6  3 0  7 5

Enher-Fecsa (electr icitat) 9 3  7 0 1  7 3  0 0

Estabanell y Pahisa (electr icitat) 9 3  8 6 0  9 1  0 0

Gas Natural 9 3  8 7 0  3 2  5 4

Sorea (aigua) 9 3  8 7 9  4 9  4 6

Viver  d’empreses 9 3  8 4 0  4 3  1 5

Recollida de mobles i estr is vells 9 3  7 9 6  3 6  6 1

Deixaller ia 9 3  7 4 4  5 0  5 8

Jutjat de pau 9 3  8 4 6  5 5  7 8

Recaptació (OALGT de la Diputació) 9 3  8 4 0  2 8  5 5

Oficina de Correus 9 3  8 4 9  5 9  5 5

Les Franqueses Entorn Verd, S.A. 9 3  8 4 6  8 1  6 4

Tanator i 9 3  8 6 1  8 2  3 0

Notar ia 9 3  8 4 6  8 6  1 1

> Urgències

> Ajunt ament

> Cent res de salut

> Farmàcies

> Cent res per  a la gent  gran

> Inst al.lacions espor t ives

> Cent res cult urals

> Serveis infant ils i juvenils

> Cent res educat ius i format ius

> Parròquies

> Transport s

> Companyies de serveis

> Alt res

»» 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 19 a 20 h

dimarts, de 19 a 20 h (Can Ganduxer)

dimarts, de 18 a 20 h

dijous, de 19 a 20 h

»» Horar i de visites de les àrees de l’Ajuntament

–––––––––––––––> Visiteu el web de l’Ajuntament: www.lesfranqueses.org
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14> Obres, Serveis i Medi
Ambient: S’inicien les obres per
por tar  aigua a Llerona

15> Urbanisme: S’acaba la
urbanització del sector  V

16> Festa Major : Fotografies de
les festes de tots els nuclis

11> Cultura i Educació: Teatres
de les Franqueses, nova marca

12> Cultura i Educació: El Centre
Tècnic del Vallès ja funciona

6> Benestar  Social: Ajudes
tècniques per  a gent  gran

7> Dinamització Econòmica: El
Cent re de Recursos Agrar is, a
ple rendiment

8> Governació: Accident  a Delsa,
17 de juliol de 2003

9> Espor ts: El Girona guanya el
V Trofeu de Futbol Sergi Bar juan

Nova escola a l’inici del
curs escolar

A l’inici del curs estrenem nova
escola a les Franqueses, anome-
nada CEIP Guerau de Liost, ubica-
da al costat del pavelló espor t iu, a
la zona del mas Colomer .

Aquest  equipam ent  educat iu
dóna solidesa al mapa escolar  del
municipi i compor ta una impor tant
inver sió i una r eest r uctur ació a

fons dels ser veis educat ius que
teníem al municipi en els últ ims
anys.

Per  tant, a par t ir  d’ara disposem
a les Franqueses de dues llars d’in-
fants, del CEIP Joan Sanper a i
Torras, del CEIP Joan Camps i Giró,
que ha passat a tenir  dues línies,
del nou CEIP Guerau de Liost, que
s’acaba de construir , i també de
l’Inst itut  de Secundàr ia Lauro, que
fa un any que funciona en l’edifici
definit iu.

Aquesta nova estructura dóna
resposta a les necessitats actuals
que té el municipi i les que t indrà a
mig ter mini, a causa del cr eixe-

ment que està exper imentant.

D’altra banda, també cal esmen-
tar  que la nova escola està molt
ben situada, al bell mig dels dos
nuclis ur bans de Cor r ó d’Avall i
Bellavista i que, per  tant, solucio-
narà l’antiga problemàtica de la dis-
tància, que va suposar  en una èpo-
ca por tar  els infants a l’escola amb
autobús, de Bellavista a Cor r ó
d’Avall.

Enguany, comencem el curs es-
colar , cosa que ens permet afron-
tar  el futur  proper  amb els serveis
educatius dimensionats i de quali-
tat , tal com es mereix un municipi
com les Franqueses del Vallès.

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

opinió «««««

sumar i «««««
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»»»»» opinió

Sense cr ispació

Com deia l’eslògan de la nostra
campanya, Els Ver ds ja som a
l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès amb tot el que significa.

El pr imer  que volem fer  és do-
nar  les gràcies a totes les perso-
nes que ens heu votat, esperem
estar  a l’alçada de les expectatives.
A les que no ens heu votat estem
a la vostra disposició quan vulgueu.

El segon que volem dir  és que per
pr imera vegada ut ilitzem aquest
but llet í municipal, que és de tots,
com una eina més per  fer  ar r ibar
les nostres idees i propostes a tots
els que vivim a les Fr anqueses.
Desitgem que us faci servei.

La nova legislatura ha por tat un
ventall d’opcions polít iques prou
engrescadores com perquè ningú
en quedi al marge encara que hi
hagi un grup amb major ia absolu-
ta. Cal recordar  que CiU té menys
recolzament de vots que tota l’opo-
sició junta.

El passat 17  de juliol vam patir
un accident amb r isc químic a l’em-
presa Delsa que va obligar  a act i-
var  el Pla d’Emergència Exter ior . En
l’ac t ivac ió del pla van fallar
molt íssimes coses (coor dinació
entre cossos de seguretat, infor -
macions contradictòr ies als mit -
jans de comunicació, els sistemes
d’avís no van funcionar , etc.), i va
quedar  palès, com ja dèiem fa
temps Els Verds, que el pla de pro-
tecció en cas de r isc químic és inú-
t il i ineficaç.

El govern municipal no ha volgut
convocar  cap ple i s’ha dedicat a
llençar  pilotes fora, per  això tota
l’oposició (ERC, GIPF, Els Verds i
PP), excepte el PSC, hem cregut
necessar i demanar  la convocatò-
r ia d’un ple extraordinar i.

Els Verds estem pel diàleg amb
tothom i per  col·laborar  a millorar
les Franqueses. No fóra cor recte
que algú entengués aquest ple com
una cr iminalització cap a l’equip de
govern. Res més allunyat de la re-
alitat.

En aquest ple es tracta de tro-
bar  eines i mètodes per  a la pre-
venció i el control de r iscos, així
com crear  un Pla d’actuació muni-
cipal en cas d’accident que sigui útil,
eficaç i a l’hora de fer -lo hi par t icipi
la major  quantitat de persones, en-
t itats, par t its polít ics, etc. Cal re-
cordar que encara ens queden d’al-
tres empreses al municipi, amb un
alt  índex de per illositat .

Creiem que si d’aquest  ple en
treiem la visió que amb diàleg i amb
respecte, amb i cap a tothom, som
capaços de t r obar  solucions en
temes tant  complexos com el r isc
químic, hem donat el pr imer  pas
per tenir  una legislatura sense cr is-
pació.

Salut i ecologia.

Ferran Gontán i Ferrer
Regidor d’Els Verds
vallesoriental@elsverds.org

»»»»» hisenda

Dins dels diferents punts de l’or -
dre del dia del Ple del mes de se-
tembre, es va donar  compte de la
liquidació del Pressupost General
de la Cor por ac ió de l’exer c ic i
2002 , comprensiva de la liquida-
ció del pressupost de l’Ajuntament,
així com dels Patronats municipals
de Cultura i Espor ts, i de l’empre-
sa municipal Les Franqueses En-
torn Verd, S.A.

Un cop s’ha informat de l’apro-

vació, els comptes estaran en ex-
posició pública durant un per íode
de 15  dies per  a tothom, així com
per  a tots els regidors de la corpo-
ració. Finalitzat aquest període d’ex-
posició pública seran debatuts per
la Comissió Especial de Comptes,
integrada per  regidors de totes les
forces polít iques, per  tal que aques-
ta en faci el cor responent infor -
me.

Un cop finalitzat aquest t ràmit ,

Liquidació del Pressupost General de
la Corporació de l’exercici 2002

el Compte General de la Corpora-
ció se sotmetrà a aprovació al Ple
de la Corporació, juntament amb
l’informe emès per  la Comissió Es-
pecial de Comptes.

Finalment, un cop aprovats pel
Ple Municipal, i per  finalitzar  el t rà-
mit, els comptes s’hauran de re-
metre a la Sindicatura de Comp-
tes per  tal que els examini, i ver ifi-
qui que s’ha procedit  de conformi-
tat  amb el que estableix la Llei.
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sanit at  «««««

Avís

Institut Català de la Salut
SAP Granollers-Mollet del Vallès

Informació d’interès per als usuaris i usuàries
de les ABS Canovelles, Granollers Centre,

Granollers Nord-Les Franqueses i Sant Miquel

Us comuniquem que a partir del dia
4 d’octubre de 2003

es posa en marxa tots els dissabtes un
Nou Servei d’Urgència Pediàtrica

al CAP Vallès (C/ Museu, 19, de Granollers)

Horari: dissabtes, de 9 a 17 hores

Telèfon: 93 860 05 22

La Direcció
SAP Granollers-Mollet del Vallès

notícies sanitàr ies
Lliure elecció de met ge de fa-

mília, pediat re i equips d’at enció
pr imàr ia. Des del dia 1  d’octubre,
les c iut adanes i c iut adans de
Catalunya poden escollir  lliurement
metge de família, pediatre i equip
d’atenció pr imàr ia ar reu del ter r i-
tor i.

La campanya de vacunació con-
t ra la gr ip inclou els majors de
60 anys. El Depar tament de Sani-

per  Ramon Velayos i Balcells - ABS Granollers Nord/ Les Franqueses

tat i Seguretat Social de la Gene-
ralitat  de Catalunya ha posat en
marxa de l’1  d’octubre al 30  de no-
vembre la campanya de vacunació
antigr ipal 2003 -2004  a la que es
podran acollir , de forma gratuïta, i
per  pr imera vegada, aquelles per -
sones de tot Catalunya de 60  a 64
anys, així com els pacients inclosos
en els grups de r isc. La vacunació
es farà en el CAP Corró d’Avall i en
el CAP Les Franqueses.

Sanit at  Respon 24 h. Podeu
trucar  al número 902 111 444
per  aclar ir  qualsevol dubte relacio-
nat amb la vostra salut o per  a con-
sultes relacionades amb la sanitat.
I tot això les 24  hores del dia, els
365  dies de l’any, a tot el ter r itor i,
al preu d’una trucada metropolita-
na.
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»»»»» benest ar  social i jovent ut

Com cada any, des de l’Àrea de
Benestar  Social, Joventut i Sanitat
s’han organitzat les act ivitats d’es-
t iu per  a infants i joves d’entre 6  i
18 anys.

S’han dut a terme quatre casals,
a Llerona, Cor ró d’Amunt, Cor ró
d’Avall i Bellavista, per  a infants de
6  a 12  anys, i un torn de campa-
ments per  a joves de 13  a 18  anys.

Aquest any hi ha hagut un aug-
ment prou significat iu d’inscr ipci-
ons, ja que han pujat prop d’un 10%
i en alguns casos s’ha hagut d’ha-

Èxit de par ticipació en les activitats
d’estiu organitzades per  l’Àrea

Ajudes tècniques per a gent gran
Des de l’Àrea de Benestar  Soci-

al, Joventut i Sanitat d’aquest Ajun-
tament s’atenen persones i famíli-
es per  tal de conèixer  la seva reali-
tat, les seves mancances i les se-
ves necessitats, amb la finalitat  de
poder  ofer ir  un supor t  personal,
així com tramitar  els ajuts i/ o re-
cursos que es consider in opor tuns.

Quant als recursos, n’hi ha uns
quants que s’adrecen exclusiva-
ment a la gent gran, dins dels quals

trobem les ajudes tècniques, que
depenen de la Diput ac ió de
Barcelona i de la Generalitat  de
Catalunya. Entre d’altres, hi trobem
apar ells com elevador s de W C,
agafadors per  a la dutxa o lavabo,
cadires per  a la dutxa o banyera,
caminadors, elevadors, etc., així
com també existeix la possibilitat
d’estudiar  la supressió de les bar -
reres arquitectòniques que el do-
micili pugui presentar .

bilitar  nous grups, ja que un cop
tancada la llista, encara hi havia
més gent interessada en aquestes
act ivitats. En total hi han par t icipat
més de 200  infants i joves.

Les act ivitats en si han estat tot
un èxit, els infants i joves s’ho han
passat molt  bé, les sor t ides i les
excur sions pr epar ades els han
engrescat  molt  i han estat  molt
atractives.

També s’han aprofitat els recur -
sos del municipi quant a instal·la-
cions espor t ives, les escoles i els

consells del poble, i s’ha aprofitat
tot  el t reball del dia a dia per  con-
ver t ir  el temps d’oci i de descans
dels infants i joves en un espai
socialitzador  i productiu quant a les
relacions personals.

Els joves que han par t icipat en
els campaments han pogut fruir  del
marc incomparable del pantà de
Sau, i han pogut viure una exper i-
ència inoblidable, compar t int  vuit
dies amb altres joves de la seva
edat en un entorn i un marc incom-
parable.

Aquestes ajudes van dir igides a
persones que tenen un nivell d’au-
tonomia limitat  i cer ta dependèn-
cia, a causa de l’edat o del seu es-
tat  físic, situació que els dificulta el
desenvolupament habitual de les
activitats de la vida quotidiana. Amb
aquests supor ts es facilita que la
persona gran pugui romandre en
el seu entorn habitual amb la mà-
xima qualitat i el màxim temps pos-
sible.

Els
campaments
d’enguany es
van fer a
prop del
pantà de Sau
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El passat mes d’abr il ja relacio-
nàvem les act ivitats que s’havien
por tat  a terme en el Centre de Re-
cursos Agrar is. Només en quatre
mesos ja s’hi havia desenvolupat un
nombr e impor tat  d’actuacions,
però des de l’Àrea de Dinamització
Econòmica s’està potenciant, en-
cara més, la seva ut ilització, no
només per  a accions impulsades
pel propi Ajuntament, sinó per  a
totes aquelles ent itats, empreses
i organismes que necessit in l’equi-
pament.

Des del mes de maig fins a data
d’avui hi ha programades les se-
güents act ivitats:

• Formació: abr il-maig, curs de
manipuladors de productes fitosa-
nitar is organitzat per  ASAJA; abr il,
curs de prevenció de r iscos labo-
rals a càr rec de l’Associació Feme-
nina del Medi Rural-Catalunya; abr il-
maig, 2  cursos d’ofimàtica organit-
zats per  l’Associació Femenina del
Medi Rural-Catalunya; maig-juny, 2
cursos d’alfabetització tecnològica
or ganit zat s dins del pr ogr am a
ELIONOR; juny-setembre, curs de
socor r ista aquàt ic adreçat a per -
sones en situació d’atur  dins dels
cursos de formació ocupacional
subvencionats per  la Generalitat de
Catalunya i el Fons Social Europeu;
juny-setembre, curs d’administra-
t iu comercial adreçat a persones
en situació d’atur  organitzat  per
l’Ajuntament i subvencionat per  la
Generalitat  i el FSE; juny-setembre,
curs d’ofimàtica adreçat a perso-
nes en situació d’atur  dins dels cur-
sos de formació ocupacional sub-
vencionats per  la Generalitat  i el
FSE; setembre-novembre, curs de
comptabilitat adreçat a persones
en act iu, organitzat  per  l’Ajunta-
ment i subvencionat per  la Gene-
ralitat  i el FSE; setembre-novem-
bre, curs d’anglès, organitzat pel
CIFO amb la col·laboració de l’Ajun-
tament , adr eçat  a per sones en
act iu; setembre-novembre, curs de
prevenció de r iscos laborals dir igit
a persones en act iu i organitzat
també pel CIFO amb la col·laboració

El Centre de Recursos Agrar is, a ple
rendiment

de l’Àrea de Dinamització Econòmi-
ca; setembre-novembre, curs d’ad-
minist rat iu comptable adreçat  a
persones en act iu, organitzat pel
CIFO en col·laboració amb l’Ajunta-
ment ; setembre-novembre, curs
de comptabilitat  per  a comer ci-
ants, igualment organitzat conjun-
tament amb el CIFO i adreçat  a
persones en act iu; octubre, curs
sobre el codi de bones pràct iques
agràr ies, organitzat  per  Unió de
Pagesos; octubre, curs sobre l’agr i-
cultura ecològica, organitzat  per
ASAJA; octubre, planificació, con-
trol i indicadors per  a la gest ió pú-
blica, organitzat pel servei de for -
mació local de la Diputació de
Bar celona dins del Pla Agr upat
2003; octubre, treball en equip, or -
ganit zat  pel ser vei de for mació
local de la Diputació de Barcelona
dins del Pla Agrupat 2003 ; novem-
bre, organització del t reball perso-
nal i gest ió del temps, organitzat
pel servei de formació local de la
Diputació de Barcelona dins del Pla
Agrupat 2003 ; la comunicació in-
terna a les organitzacions, del ser -
vei de formació local de la Diputa-
ció de Barcelona, inclòs en el Pla
Agrupat 2003 .

Alt res act ivit at s que s’han por-
tat a terme en les instal·lacions del
Centre de Recursos Agrar is han
estat: jornades de presentació del
pr oject e de t r anspor t  escolar
adaptat del Vallès Or iental, organit-

zada per  AESVO; el Centre Tècnic
del Vallès va fer  la presentació de
l’escola d’automoció als pares i
alumnes; exposició pública dels tre-
balls de renovació del cadastre de
rústica; jornada del Consell Comar-
cal; confer ènc ia sobr e el
teletreball, organitzada per  l’Àrea
de Dinam it zac ió Econòm ica;
Campsared, diferents reunions de
treball; reunió mensual de l’Associ-
ació de cunicultors del Maresme;
concer t de la Coral Xeremella; ses-
sions d’autoemprenedors adreça-
des a alumnes del CIFO i organit-
zades per  l’Àrea de Dinamització
Econòmica; jornada de reflexió so-
bre el protocol d’actuacions en vi-
olència domèst ica; reunió de tre-
ball del Depar tament d’Agr icultura,
Ramader ia i Pesca de la Generali-
tat  de Catalunya; xer rada sobre la
llet, organitzada per  Unió de Page-
sos; sessió informat iva sobre la
PAC organitzada per  ASAJA; ses-
sió informativa de les ent itats es-
por t ives.

I am b la volunt at  de seguir
dinamitzant el Centre de Recursos
Agrar is, en les visites que es rea-
litzen a les empreses per  donar  a
conèixer  els diferents serveis que
s’ofer eixen des de l’Àr ea de
Dinamització Econòmica, se’ls faci-
lita informació dels equipaments de
què disposa el Centre, posant-los
a la seva disposició.

Un dels múlt iples actes que s’han celebrat en les instal·lacions del Centre de Recursos Agrar is

dinamit zació econòmica «««««
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El passat 17  de juliol l’empresa
química Delsa, actualment en fase
de desmantellament, que s’ubicava
al Pla de Llerona, va pat ir  un acci-
dent: en concret, la combust ió for -
tuïta (segons les dades que tenim)
d’un dels components que fabr ica-
va.

La formació d’un núvol amb com-
ponent de clor  va obligar  a act ivar
el Pla d’Emergèrcia per  par t de l’or -
ganisme competent , el CCent r e
d’EEmergències de CATCATalunya.

A par t ir  d’aquest moment l’ajun-
tament es conver teix en un orga-
nisme col·labor ador  del CECATCECAT
amb dues pr ior itats bàsiques: la se-
guretat de les persones, que inclou
la coordinació en els avisos a la po-
blació i l’aïllament de la zona de
trànsit , i, en segon lloc, garant ir  el
t reball dels altres grups interven-
tors (bombers i ambulàncies) en
col·laboració amb els Mossos d’Es-
quadra.

Pel que fa a la nostra actuació,
“afavor its” per  la direcció del vent,
la situació de r isc va durar  tot  just
90  minuts, encara que passats els
pr imers 45  minuts de l’incident les
not ícies er en t r anquilit zador es,
tant pel que fa al control de l’incen-
di com a l’eficàcia dels avisos a la
població mit jançant megafonia de
vehicles policials i por ta a por ta, tal
i com s’havia planificat, de major  a
menor  r isc.

S’ha par lat molt  sobre els siste-
mes d’aler ta electromagnètics del
municipi (sirenes) i el fet que no es-
t iguessin en funcionament. Al mar-
ge de polèmiques, el protocol d’ac-
t ivació no s’havia lliurat per  par t del
CECAT. Per  tant, aquest mit jà d’avi-
sos a la població NO ESTAVA DIS-
PONIBLE, tot i que no per  això ens
havíem de creuar  de braços sinó

que es va
treballar  rà-
pid i de for -
ma coordi-
nada pen-
sant en les
per sones,
com és la
n o s t r a
obligació,
de forma
coher ent
s e g o n s
els nos-
tres efec-
t ius i els
mit jans al
n o s t r e
abast, avi-
sant  pr i-
m er  en
les zones
de major
r isc i en
contacte
d i r e c t e
amb l’evolu-
ció del sinistre.

Però no vam poder
controlar  un problema,
que va ser  que mentre
el dir ec t or  del Pla
d’Emergències (CECAT)
una hora i quar t  des-
près del sinistre dona-
va per  absent el núvol
tóxic del nostre muni-
cipi, els mit jans de co-
municació ens situaven
en el centre d’una hi-
pot èt ica sit uació de
r isc.

L’Ajuntament ha de-
manat les explicacions
per t inents tant  a l’em-
presa com al CECAT
des del pr im er  m o-

Accident a Delsa,
17 de juliol de
2003

ment, i una
de les pr i-
meres con-
seqüències
és que les
sirenes es
troben acti-
vades i
amb el pro-
tocol d’acti-
vació.

No obli-
dem  que
és un mit jà
m és, una
ga r an t ia
m és de
seguretat
per  a la
n o s t r a
poblac ió
que ser ia
bo que en
t inguessin
t ot s els

m un ic ip is
de Catalunya.
Es faran pro-

ves de d’activació
sonora real, perqué

ens familiar itzem amb
el seu so. Les dates pre-

vistes són els propers di-
mecres 22 d’oct ubre i el
dissabte 25 d’oct ubre.

Joaquim Mar t ín
Cap de la Policia Local
de les Franqueses del

Vallès

Una de les dues sirenes
instal·lades a la població
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Voldr ia aprofitar  aquest  espai
per , pr imer  de tot, agrair  a Josep
Lluís Pujol la tasca por tada a ter -
me com a president del Consell i
regidor  del consistor i. Quan escr ic
aquest text estem a l’espera que
les entitats de Llerona  designin els
seus r espect ius r epr esentants,
per  tant, pot ser  que alguns repe-
teixin i altres no i per  això cal agrair
la tasca que han realitzat fins ara,
dedicant par t  del seu temps per -
sonal a treballar  pel poble.

Com a nou president del Consell
t am bé vull agr air  als veïns de
Ller ona la r enovada confiança

Consell del Poble de Llerona
depositada a través del seu vot. La
pr imera reunió d’aquest nou per í-
ode es celebrarà el pr imer  dilluns
d’octubre. La meva intenció com a
president serà procurar  definir  de
la manera més consensuada pos-
sible els projectes i necessitats del
nostre poble. Demanarem la par -
t icipació act iva i construct iva de
tothom apor tant  propostes. Tot-
hom i totes les opinions tenen ca-
buda al Consell, de la mateixa ma-
nera que defensarem l’opinió ma-
jor itàr ia amb fermesa.

Acabo amb t r es informacions
prou impor tants per  a Llerona: pr i-

mera, el desmantellament de l’em-
presa Delsa ja és un fet; segona,
han començat les obres per  por -
tar  la xarxa d’aigua pública fins a
Els Gorcs i d’aquí a tot Dalt  Riba, a
més a més de fer  un conducte de
retorn cap al Pla, que obr irà defi-
nit ivament la possibilitat  d’accés a
la xarxa pública a moltes cases i
masies. La tercera és informar-vos
que s’ha recuperat  i ar reglat  el
camí de Can Parets fins al Congost.

Atentament,
Ramon Coma i Dosr ius

President del Consell del Poble
de Llerona

consells del poble «««««

espor t s «««««

El Girona Futbol Club, equip de 2a
Divisió B, va guanyar  el V Trofeu de
Futbol Sergi Bar juan que es va dis-
putar  el 24  de setembre al vespre
al camp de futbol municipal de Cor-
ró d’Avall. L’equip gironí va guanyar
el dar rer  i decisiu par t it  contra el
FC Barcelona «C» de 3 a Divisió,
guanyador  del torneig de l’any pas-
sat, per  1  gol a 0 . Abans, els giro-
nins ja havien guanyat l’equip local,
el CF Bellavista-M ilan, de la 1a Ter -
r itor ial, per  3  a 0 . Per  la seva ban-
da, l’equip C del Barça també va
vèncer  els franquesins per  1  a 2 .

Entre el pr imer  i segon par t it  va

El Girona FC guanya la cinquena edició
del Trofeu de Futbol Sergi Bar juan

tenir  lloc l’entrega de premis i d’ob-
sequis (mater ial espor t iu cedit  pel
jugador  franquesí de l’At lét ico de
Madr id Sergi Bar juan, valorat en
2 .7 0 0  eur os) a tots els par t ici-
pants del V Torneig de Futbol de
Lleure Sergi Bar juan, que es va dis-
putar  el 13  i 14  de setembre pas-
sats entre els equips de lleure lo-
cals CF Peña Los Amigos, US Cor -

El capità del Girona FC rep el trofeu de
campió de mans del pare de Sergi Bar juan.
FOTO: Sara M. Fotografia

.................passa a la pàgina següent

El dia 15  d’octubre es va consti-
tuir  el Consell del Poble de Cor ró
d’Amunt. La voluntat de les urnes
ha decidit que aquest cop sigui  ERC
qui tingui la responsabilitat d’encap-
çalar  el Consell i per  això els agra-
ïm el supor t  que ens han donat.

La responsabilitat que suposa la

Consell del Poble de Corró d’Amunt
presidència del Consell va més en-
llà del par t it  pel que es concor re a
unes eleccions i és la meva volun-
tat representar  a tots els veïns del
poble. Per  això, resto a la seva dis-
posició, i em podran trobar  tots els
dilluns, de 18 .30  a 19 .30  hores, a
la seu del Consell del Poble o bé al

telèfon 607 897 441.
Animo a tots i totes a assist ir  a

les sessions plenàr ies del Consell i
a par ticipar-hi activament per  acon-
seguir  un poble millor .

Andreu Mont añés i Huguet
President del Consell del Poble

de Corró d’Amunt
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Els actes d’inauguració de la ges-
pa ar t ificial del camp de futbol mu-
nicipal de Corró d’Avall van gaudir
d’una gran afluència de públic que
durant  tot  l’1 1  de setembre va
anar  passant per  l’equipament.

Així, doncs, els actes d’inaugura-
ció van començar  a les 11 .30  h
amb la disputa del tr iangular  entre
els equips sèniors masculins del CE
Llerona, el CF Bellavista-M ilan i el
CF Les Franqueses per  saber  quin
dels t res equips s’enfrontar ia al
Girona FC i al FC Barcelona «C» en
el V Trofeu de Futbol Sergi Bar juan
del 24  de setembre. Al final, l’equip
de les Franqueses que es va gua-
nyar  el dret a jugar  el t rofeu va ser
el CF Bellavista-Milan, ja que va gua-
nyar  per  0  a 3  el CE Llerona i per
1  a 2  el CF Les Franqueses. Per  la
seva par t, el CE Llerona va guanyar

el CF Les
Fr anque-
ses per  2  a
1.

Després
d ’a q u es t
torneig tr i-
angular , es
va fer  un torneig de futbol base
amb la par t icipació dels equips ale-
vins, infant ils, cadets i juvenils del
CF Bellavista-M ilan i el CE Llerona.
En la final d’aquest torneig de fut-
bol base, es van enfr ontar  els
equips cadets del CF Bellavista-
M ilan i del FC Barcelona, com a
equip convidat. Va guanyar  el par -
t it  el Barça per  2  gols a 0 .

A continuació, a les 19 .45  h, va
tenir  lloc l’acte oficial d’inauguració
de les obres de col·locació de ges-
pa ar t ificial al camp municipal de

La selecció catalana de veterans va
inaugurar la gespa del camp de futbol

fut bol de Cor r ó
d’Avall, que va
comptar  amb la
presència de l’al-
calde de les Fran-
queses, Francesc
Torné, del regidor
d’Espor ts, Josep

M . Dia, i d’alt r es membr es de
l’equip de gover n municipal. Cal
destacar  també la presència d’un
direct iu de la Federació Catalana
de Futbol, d’un representant del FC
Barcelona, de l’arquitecte-director
del pr ojecte, Jor di Par cer isas, i
dels representants de les dues em-
pr eses im plicades en l’obr es,
Construcciones y Rebajes Àr ids i
Green Floor .

Després dels par laments i de l’in-
tercanvi de plaques commemora-
t ives, es va jugar  l’esperat par t it
entre una selecció de veterans de
les Franqueses del Vallès i la selec-
ció catalana de veterans, entre els
quals cal destacar la presència dels
coneguts exjugadors Víctor  Muñoz,
Mar iano Angoy i Car les Busquets,
i de Pichi Alonso com a entrena-
dor . Aquest enfrontament, que va
servir  com a cloenda de la jorna-
da, va acabar  amb victòr ia per  a
l’equip de Pichi Alonso per  8  gols a
2 .

Les
seleccions
de
veterans
catalana i
franquesina
es van fer
una
fotografia
de record.
FOTO:
Sara M.
Fotografia

ró d’Amunt, CF Societat de Pesca-
dors, CF Joventut Llerona, AE Ra-
massà, At lét ico Bellavista i el CD
Corró d’Avall, i als tres clubs par t i-
cipants en el torneig preliminar  (CF
Les Fr anqueses, CF Bellavista-
M ilan i CE Llerona). La final la va
guanyar  la Peña Los Amigos el 20
de setembre davant el Corró d’Avall
per  1  a 0 . A més, també es van
donar  els pr emis als equips CE
Llerona, CF Les Franqueses i CF

Bellavista-M ilan per  la seva par t ici-
pació l’11  de setembre en el tor -
neig preliminar  el pr imer  lloc del
qual donava dret a jugar  el tr ian-
gular  del dia 24 .

Pel que fa a les autor itats pre-
sents a l’acte, es va poder  comp-
tar  amb l’assistència de l’alcalde de
les Franqueses, Francesc Torné,
dels regidors Francesc Colomé i
Fer ran Jiménez, i de Joan Bar juan,
pare del futbolista Sergi Bar juan.

ve de la pàgina anter ior ....................................................................................................
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cult ura i educació «««««

El filòsof Josep M. Terr icabras va
ser el conferenciant de la Diada

Els actes de celebració de la Dia-
da Nacional de Catalunya que va or-
ganitzar  l’Ajuntament van comen-
çar  a les 10 .30  h amb la conferèn-
cia El catalanisme en el segle XXI,
a càrrec del prestigiós filòsof Josep
Mar ia Ter r icabras, que va omplir
la sala d’actes de l’ajuntament.

Teatres de les
Franqueses

La programació de música, tea-
t r e i dansa, que aquesta tardor
ofereix 1 4  espectacles, est rena
nova marca i una proposta visual
que consta de tres logot ips.  El pr i-
mer, Teatres de les Franqueses, és
generalista i engloba el projecte
ar t íst ic a dues sales d’exhibició a
les Franqueses: el Casal Cultural de
Corró d’Avall i el Teatre Auditor i de
Bellavista. S’ha creat també un lo-
got ip propi per  a cadascuna d’a-
questes sales per  dotar -les d’au-
tonomia i reconeixement.

Tot seguit , va tenir  lloc un refr i-
ger i per  a tots els assistents al ves-
tíbul de l’edifici consistor ial, acabat
el qual es va fer  la t ípica ofrena flo-
ral al monòlit  a l’11  de setembre
situat al passeig de Tagamanent,
on el grup Els Garrofers va ofer ir
un pet it  concer t .

A dalt, l’ofrena
floral al pg. de
Tagamanent, i
a baix, un
moment de la
conferència.
FOTOS: Eduard
Benito

Actes espor t ius
de Festa Major

Com cada any, el Patronat Muni-
cipal d’Espor ts par t icipa en l’orga-
nització de diferents actes espor -
t ius de la Festa M ajor  de Cor ró
d’Avall. Com a novetat, el PME va
or ganitzar  un tor neig de 4  x 4
handbol sobre gespa, que es va dis-
putar  al flamant nou camp de fut-
bol municipal, i que va tenir  55  par -
t icipants.

També es van disputar  els ja tra-
dicionals tornejos 3  x 3  bàsquet

Un
lliurament
de premis

del torneig
de bàsquet

3  x 3

(que enguany es va ampliar  a la ca-
tegor ia sènior ), tennis, futbol sala

(que va guanyar  l’equip de l’AVV
Bellavista) i futbol de veterans.



LFDV

octubre
dos mil tres

pàg. dotze

»»»»» cult ura i educació

Tal i com estava previst, el pas-
sat 15  de setembre 43  alumnes
del municipi van poder  iniciar  el
curs en les noves instal·lacions del
CEIP Guerau de Liost .

L’escola està situada en el sec-
tor  M as Colomer , al costat  del
Complex Espor tiu Municipal i comp-
ta amb una super fície construïda
d’aproximadament 8 0 0  m2  distr i-
buïts en sis aules, aula de psicomo-
tr icitat , aula de pet its grups, men-
jador, office, secretar ia, despatxos
i sala de professors.

La nova escola ja està en marxa

El Centre Tècnic del Vallès (CTV)
es va posar  en marxa el passat 15
de setembre a les Franqueses del
Vallès. Aquest nou centre educa-
t iu, instal·lat en les naus 3  i 4  de
l’ant iga zona militar , permetrà la
formació específica i el reciclatge
de les diferents professions vincu-
lades amb l’automoció (mecànica,
electr icitat , planxa, pintura, etc.).
Aquesta iniciat iva ha estat possi-
ble gràcies a un conveni de col-
laboració entre l’Ajuntament i les
acadèm ies Escola Tècnica de
Girona i Centre d’Estudis Monlau.

A banda d’aquests cursos, en el

Formació en automoció a les
antigues naus militars

Centre Tècnic del Vallès també ha
començat a funcionar  el projecte
RODA per  als alumnes de l’Inst itut
d’Ensenyament  Secundar i Lauro
de les Franqueses que requereixen
una or ientació específica i que po-
dran realitzar  pràct iques de cara
a la seva inser c ió en l’àm bit
sociolaboral. Es tracta d’una UEC,
Unitat d’Escolar ització Compartida,
que funciona en conveni amb la
Generalitat  de Catalunya.

Actualment s’estan formant en
aquesta nova escola més de 8 0
joves, provinents de diverses pobla-
cions de la comarca. El Centre Tèc-
nic del Vallès s’afegeix, doncs, a
l’àmplia ofer ta format iva que ja hi
havia concent r ada en aquesta
zona de les Franqueses, ja que a
l’ant iga caserna militar  també es
fan cursos de formació professio-
nal en les instal·lacions del CIFO
(Cent r e d’Innovació i For mació
Ocupacional del Vallès), així com
diversos cursos de reciclatge, as-
sessorament per  a emprenedors
i seminar is al Centre de Recursos
Agrar is de la masia Can Ribas.

 Si en voleu més informació us
podeu adreçar  a les oficines del
Patronat Municipal de Cultura o bé
trucar  al telèfon 620  00  65  23 .

7a edició del
Cicle Entorns

Aquesta tardor , entre d’alt r es
act ivitats, el Cicle Entorns us pro-
posa, de la mà d’ONG’s com Am-
nist ia Internacional, Pallassos sen-
se Fronteres i la Fundació per  la
Pau, una reflexió sobre qüestions
com les violacions de dr ets hu-
mans, el valor  del r iure en camps
de refugiats o els reptes per  avan-
çar  cap a una pau global i justa, i
us convida a endinsar -vos en el co-
neixement  del nost r e pat r imoni,
on destaquen les noves descober -
tes que s’han fet en el jaciment ar -
queològic de Santa Digna.

Trobada de
professors de
secundàr ia

El proppassat 5  de setembre va
tenir  lloc al Teatre Auditor i  del Cen-
tre Cultural de Bellavista, la V tro-
bada pedagògica de professors de
secundàr ia. Professors de la co-
marca, però també alumnes, fami-
liars i representants de l’adminis-
tració pública hi van par t icipar  per
intercanviar  exper iències i t reba-
llar  envers l’educació i el seus rep-
tes.

Alumnes
del Centre
Tècnic del
Vallès
aprenent a
soldar

Aspecte del vestíbul del nou
CEIP Guerau de Liost
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El passat 10  de setembre es van
presentar  els nous cursos 2003-
04 de les Aules Int ernet , organit-
zats per  l’Ajuntament de les Fran-
queses del Vallès des del Patronat
Municipal de Cultura, la Biblioteca
Municipal i l’Àrea de Benestar  So-
cial.

Un total de 190  places repar t i-
des en cursos de 30  hores i im-
par t its en dos espais, la Bibliot e-
ca Municipal i la Sala de Lect ura
de Can Ganduxer, que, com expli-
caven Laura Padró, direc-
tora de la Biblioteca, i
Àgata Gelpí, cap de
l’Àrea de Benestar
Social, en la pr e-
sentació de l’acte
davant  d’un públic
nom br ós i am b la
presència dels regi-
dors de Cultura i Edu-
cació, Ramon Coma,
i de Benestar  Social,
Jovent ut  i Sanit at ,
Rosa Colom é, “no
pretenen formar es-
pecialist es en infor -
màt ica sinó facilit ar
a t ot a la ciut adania l’ad-
quisició d’un coneixement  ne-
cessar i per  a poder  ut ilit zar  amb
seguret at  i comodit at  uns equi-
pament s i uns recursos que t e-
nen a la seva disposició, t ant  a la
Bibliot eca com a la Sala de Lec-
t ura, i amb els quals convé fami-
liar it zar-se si no volem quedar ex-
closos de la nova societ at  de la
informació i la comunicació en
què vivim”.

A banda d’adquir ir  aquests conei-
xements bàsics i essencials que
ajuden a perdre la por  davant l’or -
dinador  i a desenvolupar -se amb
confiança en un entorn cada cop
més complex però út il per  a millo-
rar  en qualitat de vida, els cursos
també tenen com a objectiu ajudar

a descobr ir  les immenses possibi-
lit at s que ens ofer eixen t ant
Internet com la informàt ica en ge-
neral i saber  quines són més ade-
quades a les nostres necessitats i
interessos: opor tunitats de comu-
nicació, d’accés a la informació, de
par t icipació en la societat , d’inter -
canvi d’exper iències, de lleure, d’or -
ganització, etc.

Les persones que par t icipin en
els cur sos coneixer an l’entor n
W indows i els diferents programes
d’ús més comú i aprendran a ut ilit -

zar -los segons cada nivell:
programes de pro-

cessament  de
t ext , fulls de càlcul, bases de da-
des, disseny gràfic i de pàgines
web, navegació per  la xar xa
d’Internet , correu elect rònic, xat ,
videoconferència...  Sempre, amb
exemples concrets i pràctiques tan
reals com sigui possible: redactar
el propi cur r ículum, escr iure i pre-
sentar  vir tualment una instància,
dissenyar  i impr imir  les pròpies tar -
getes de visita, preparar  un mailing

i et iquetar  els sobres cor respo-
nents, crear -se un compte de cor -
reu par t icular , visitar  vir tualment
una exposició, comprar  a distància,
llegir  el diar i...

Cal dir  que les Aules Internet s’in-

tegren i, a la vegada, aglut inen dos
projectes promoguts per  la Gene-
ralit at  de Cat alunya concr eta-
ment, la Xarxa de Telecent res de
Cat alunya i la Xarxa Òmnia, que
es caracter itzen justament per  po-
sar  a disposició de tothom tota una
xarxa de punts públics d’accés a
Internet al mateix temps que po-
tencien aquesta accessibilitat  uni-
versal a les noves tecnologies. És
a dir , que ningú, per  desconeixe-
ment o per  dificultats de qualsevol
mena, no quedi exclòs del que avui
ja es considera un dret de tot ciu-

tadà.
Així, alguns dels cursos

van dest inat s
específicament

a col·lect ius
m olt  con-
cr et s bo i
ana l i t zan t
quines ne-
c e s s i t a t s
t enen i de
quina mane-

ra les tecno-
logies els po-

den ser  út ils i
in t er essan t s

des dels dife-
rents punts de vista,

ja sigui d’integració laboral, de pos-
sibilitats de lleure, com a font d’in-
formació i de recursos educat ius,
etc. Els cur sos per  a col·lect ius
d’enguany s’adrecen a homes i a
dones immigrants procedents de
països no comunit ar is, a gent
gran, a pares i mares, a infant s i
a ent it at s.

El per íode d’inscr ipció es va obr ir
el 15  de setembre i el pr imer  curs
va començar  el dilluns 29  de se-
tembre. Les persones interessa-
des a tenir -ne més informació es
poden dir igir  a la Biblioteca, a la
Sala de Lectura de Can Ganduxer
o a l’Àrea de Benestar  Social.

Els cursos de les Aules Internet
arr iben a la tercera edició
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pàg. catorze

»»»»» obres, serveis i medi ambient

En aquests moments s’estan
duent a terme les obres d’instal-
lació de la canonada d’impulsió
d’aigüa potable des del límit  de ter -
me amb l’Ametlla del Vallès, fins al
nou dipòsit d’Els Gorcs, situat al nou
àmbit  d’eixamplament de la urba-
nització, denominat Santa Digna.

La impulsió segueix una r asa
paral·lela a la car retera de l’Amet-
lla i el camí de ca l’Enrani, des d’on
travessa el r iu Congost per  anar  a
enllaçar  amb l’accés a la urbanit-
zació i el nou dipòsit , per  sota de la
via de la Renfe i la car retera de Vic.

El nou dipòsit , gràcies a la seva
cota, permetrà distr ibuir  per  gra-
vetat a Llerona, Can Baldic, la ur -
banització nova de l’església i les
cases del propi Pla de Llerona, per
tal de, en un futur , poder  tancar  la
xarxa per  gravetat a tot  el munici-
pi, par t int  dels dipòsits d’Els Gorcs
i de Bellavista. D’aquesta manera
es podr à lim itar  l’actuació dels
gr ups d’im pulsió del car r er  de

S’inicien les obres d’una canonada i un dipòsit
a Santa Digna per  por tar  aigua a Llerona

Tagamanent als casos d’emergèn-
cia i facilitar , en conseqüència, els
subminist r ament  en condicions
òptimes.

Es tracta, doncs, d’una actuació
de gran impor tància per  a tot  el
conjunt de la població. El projecte i
la direcció de les obres és d’Aigües
Ter -Llobregat  (ATLL) i l’empresa

encar r egada de les obr es és
Copisa Industr ial. El termini previst
per  a la finalització i entrada en
servei de la instal·lació se situa a
l’entorn del més d’abr il o maig del
2004 . Pel que fa al pressupost de
les obres, aquest puja a 1 .065.075
euros, finançats a par ts iguals per
l’Ajuntament i ATLL.

Aquest  car rer  cor respon a la
prolongació de l’eix Tagamanent-
Céllecs i representa la futura gran
ar tèr ia cívica del municipi, ja que
connect ar à la Ronda Nor d de
Granollers i la seva sor t ida a Can
Mónic amb el sector  de l’ajunta-
ment i, en un futur , amb l’església
de Llerona.

El car rer  s’ha hagut d’obr ir , fo-
namentalment , per  tal de donar
servei a la nova escola Guerau de
Liost, que ha començat a funcionar
el proppassat 15  de setembre.

La nova via té estructura de ram-
bla, amb voreres a les dues ban-
des i pas de vianants pel mig, amb
aparcaments en línia incorporats.
Connecta la rotonda de la zona es-

S’obre al trànsit el car rer  pr incipal del sector
Mas Colomer por t iva amb la futura rotonda de

la cruïlla del car rer  Tagamanent-
Céllecs i el car rer  de la Ser ra.

En el seu pr imer  t ram, cir cula
paral·lel a la r iera Carbonell cana-
litzada, per  a cont inuació salvar  el
desnivell que queda amb el car rer
de la Ser ra, amb un pendent cons-

tant  d’un 1 0 % aproximadament,
mit jançant un pont sobre la pròpia
r iera Carbonell.

Presenta uns acabats d’urbanit-
zació d’una gran qualitat, amb la vo-
rera central de formigó imprès i
fanals d’enllumenat públic de dis-
seny.

El nou tram del carrer  de la Serra
va de la rotonda de la zona
espor t iva fins al car rer  de Céllecs

El nou dipòsit de Santa Digna es construirà en aquest solar
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urbanisme «««««

L’Ajuntament
vol revisar la
car tografia
del municipi

Comença la construcció dels pisos
de protecció oficial de Bellavista

S’acaba la urbanització del nou
polígon industr ial del sector  V

Ja estan ober ts al trànsit la pràc-
t ica totalitat dels car rers que s’han
construït  dins les obres d’urbanit-
zació del nou polígon industr ial del
sector  V. Aquest espai, que es tro-
ba situat entre l’ant iga zona dels
militars, el r iu Congost i la ronda
Nord, té 150.217 m2  dest inats a
sòl industr ial, 63 .572  m2  destinats
a car rers, rotondes, voreres i pla-
ces d’apar cament , 2 5 .4 6 1  m2

com a zona verda i 12 .827  com a
equipament. En aquesta par t  del
sector  V s’ha pintat la façana de la
masia de Can Gabatx, que ha pas-
sat a ser  patr imoni municipal, i s’ha
construït  un gran parc al seu vol-
tant. L’empresa que ha realitzat les
obres és Excover , S.A. El pressu-
post global és de 6 .095.808 euros.

S’han començat a construir  els
26  pisos de protecció oficial al sec-
tor  Z de Bellavista. Es tracta de la
tercera promoció d’aquest t ipus
d’habitatges que fa l’Ajuntament,
aquesta vegada gest ionats per

l’empresa municipal Les Franque-
ses Entorn Verd, i no per  la Gene-
ralitat  com en les dues anter iors.
Les 26  vivendes disposaran d’apar-
cament i les realitzarà l’empresa
Construcciones Juanes.

Degut a les nombroses actuaci-
ons que s’han realitzat en sòl urbà
i amb la finalitat de disposar  d’una
car tografia ajustada a la realitat
física del ter r itor i, l’Ajuntament ha
considerat necessar i que s’actua-
litzi i ampliï la car tografia urbana
del municipi. És per  això que s’ha
formalitzat un conveni amb l’Inst i-
tut  Car togràfic de Catalunya per -
què aquest organisme faci els tre-
balls necessar is per  aconseguir -ho.

D’altra banda, l’Ajuntament tam-
bé ha fet els pr imers passos per
desenvolupar  el Sistema d’Informa-
ció Geogràfica (SIG) al municipi.
Aquesta moderna tecnologia per -
met consultar  i encreuar  dades del
ter r itor i amb una extraordinàr ia
rapidesa. L’empresa que se n’està
encar regant és Geodata.

A la fotografia gran, el Camí Vell de Vic amb la masia de Can Cabatx a la dreta.
A la fotografia petita, el carrer  de Can Calet

Una imatge vir tual de l’edifici projectat per  l’arquitecte Car les Mengual
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pàg. setze

»»»»» imat ges de fest a major

Corró d’Avall

Bellavista

1 . Festa de l’escuma; 2 . Festival de danses; 3 . Campionat d’escacs; 4 . Processó de la Mare de Déu. FOTOS: AVV Bellavista
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1. Taller  de DJ’s; 2 . Ballet Makava
de Costa d’Ivor i; 3 . Ludoteca a
Can Ganduxer ; 4 . Fòrum Jove
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imat ges de fest a major  «««««

Llerona

Corró d’Amunt

Marata
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1 . Concer t de folk; 2 . XXVI Cros
Popular ; 3 . Actuació castellera dels

Xics de Granollers i els Castellers de
Sabadell. FOTOS: 1 , Revista Garbuix;
2 , Manel Navarrete; 3 , Aleix Clavell

1 . Mostra de
l’exposició de

fotos «Visions
de Corró

d’Amunt»; 2 .
Actuació del

Grup de
Teatre Boina.
FOTOS: 1  i 2 ,

Revista
Garbuix

2

1

1

2

3

1. Cursa d’autocròs Vila de
Llerona; 2 . Jocs infantils;

3 . Campionat de petanca.
FOTOS: Comissió de

Festes de Llerona
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De 8 a 10 h, de dilluns a divendres
De 9.30 a 12.30 h, de dilluns a divendres

De dimarts a divendres, de 9 a 12 h; dilluns, de 15 a 18 h.
De dimarts a divendres, de 9.30 a 12.30 h; dilluns, de 15 a 18.30 h.

De 9 a 12 h, de dilluns a divendres
De 9.30 a 12.30 h, de dilluns a divendres

De 15 a 17 h, de dilluns a divendres
De 15 a 18.30 h, de dilluns a divendres

De 17 a 19.30 h, dilluns, dimarts i dijous

Dimecres. Hores a convenir.

Sra. Crista Brugués, dilluns, de 9 a 14 h; dimarts, de 8 a 12 h; divendres, de 9 a 13 h.
Sr. Agustín Pardo, dijous, de 9 a 16 h.

De dilluns a divendres. Matins: 9  h. Tardes: 19.30 h.

Dilluns, dimarts i divendres, a 8 a 9 h.

Dr. VELAYOS
Inf. Gemma Simon

Dr. HERNÁNDEZ
Inf. Nat i Albadalejo

Dra. VILLAR
Inf. Imma Roura

Dr. PUJOL
Inf. Isabel Sabor it

Dr. PUIG

Llevadora. Mercè Sarrado

Assistent  social

INJECTABLES

Ext raccions/ anàlisis

> CAP CORRÓ D’AVALL (Cent re d'Atenció Pr imàr ia ober t  de 8  a 20  h)

pàg. divuit

»»»»» horar is dels cent res de salut

CONSULTA

7
6

7
8
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12
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5
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17

16

17
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7
8

9

10

12

15

14

3

HORARI DE VISITA

De 8.15 a 10.15 h, de dilluns a divendres
De 10 a 12.30 h, de dilluns a divendres

De 10.30  a 12.30 h, de dilluns a divendres
De 10 a 12.30 h, de dilluns a divendres

De 9 a 12 h, dilluns
De 15 a 18 h, de dimarts a divendres
De 10 a 12 h, dilluns
De 15 a 18 h, de dimarts a divendres

De 9 a 11 h, de dilluns a dijous
De 15 a 17 h, divendres
De 9.30 a 11.30 h, de dilluns a divendres

D'11 a 13 h, de dilluns a divendres
De 10 a 12.30 h, de dilluns a divendres

De 15 a 18 h, dilluns
De 9 a 12 h, de dimarts a divendres
De 15 a 18 h, dilluns
De 10 a 12.30 h, de dimarts a divendres

De 9 a 12 h, de dilluns a dijous
De 15 a 18 h, divendres
De 10 a 12.30 h, de dilluns a dijous
De 15 a 18 h, divendres

De 15 a 18 h, de dilluns a dijous
De 9 a 12 h, divendres
De 15 a 18 h, de dilluns a divendres
De 10 a 12.30 h, divendres

De 15 a 18 h, de dilluns a divendres

De 15 a 18 h, de dilluns a divendres
De 15 a 18 h, de dilluns a divendres

De 15 a 18 h, de dilluns a dijous
De 9 a 12 h, divendres
De 15 a 18.30 h, de dilluns a divendres

De 17 a 19.30 h, dimecres i divendres

De dilluns a dijous. Hores a convenir

De 9 a 15 h, dilluns i dimecres, i de 9 a 13 h, dimarts i divendres

De 8.30 a 9 h (matí) i de 19 a 19.30 h (tarda)

RECEPTES

De 9 a 9.30 h
(consulta núm. 1)

De 10.30 a 11 h
(consulta núm. 1)

De 16 a 16.30 h
(consulta núm. 1)

De 9 a 9.30 h
(consulta núm. 1)

De 10.30 a 11 h
(consulta núm. 1)

De 16 a 16.30 h
(consulta núm. 1)

De 16 a 16.30 h
(consulta núm. 1)

De 16 a 16.30 h
(consulta núm. 1)

METGE

Dr. REBORDOSA
Infermera Fina Suar i

Dra. URIZ
Inf. Carmen Conde

Dra. PALERO

Inf. Mar ibel Rodr íguez

Dra. ROMO

Inf. Dolors Cast ro

Dra. DUCET
Inf. Chary Lucas

Dra. ALIER

Inf. Laura Palma

Dra. TORRALBA

Inf. Mar isol Méndez

Dr. MARCAS

Inf. Consuelo Albarrán

Dra. VALERO

Dr. OLID
Inf. Ángeles Miquel

Dr. BENEDÉ

Inf. Imma Mor lans

Dr. PUIG

Llevadora. Carme Biern
i Mercè Sarrado

As. social. Agust ín Pardo

INJECTABLES

> CAP LES FRANQUESES (Cent re d'Atenció Pr imàr ia ober t  de 8  a 20  h)
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pàg. dinou

Mercat Municipal 4t tr imestre 2002:

Impost Vehicles Tracció Mecànica:

Mercat Municipal 1r tr imestre 2003:

Taxa Escombraries:

Taxa Escombraries Selectives:

Impost Béns Immobles - Urbana:

Taxa Cementir i Municipal:

Taxa Entrada Vehicles - Guals:

Mercat Municipal 2n tr imestre 2003:

Mercat Municipal 3r tr imestre 2003:

del 2 de desembre de 2002 al 3 de febrer de 2003

del 3 de març al 5 de maig de 2003

del 3 de març al 5 de maig de 2003

del 4 d’abril al 5 de juny de 2003

del 4 d’abril al 5 de juny de 2003

del 4 d’abril al 5 de juny de 2003

del 4 d’abril al 5 de juny de 2003

del 4 d’abril al 5 de juny de 2003

del 2 de juny al 4 d’agost de 2003

de l’1  de setembre al 3 de novembre de 2003

»» Calendar i fiscal 2003

Horari d'atenció
al contr ibuent:
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 far ia just a la meitat del per íode de
recaptació, de la qual cosa vostè serà degudament informat, amb la suficient antelació mitjançant una car ta informativa>

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

L'ASSUMPCIÓ

FESTA MAJOR DE LLERONA

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AVALL

TOTS SANTS

DIA DE LA CONSTITUCIÓ

LA IMMACULADA

NADAL

SANT ESTEVE

1

6

18

21

1

30

24

4

26

2

15

8

11

22

1

6

8

25

26

DIMECRES

DILLUNS

DIVENDRES

DILLUNS

DIJOUS

DIVENDRES

DIMARTS

DIVENDRES

DISSABTE

DISSABTE

DIVENDRES

DILLUNS

DIJOUS

DILLUNS

DISSABTE

DISSABTE

DILLUNS

DIJOUS

DIVENDRES

GENER

GENER (* )

ABRIL

ABRIL (* )

MAIG

MAIG

JUNY (* )

JULIOL

JULIOL

AGOST

AGOST

SETEMBRE

SETEMBRE

SETEMBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE (* )

(* ) Una d'aquestes festes ha de ser  recuperable

»» Calendar i de festes per a l’any 2003

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 Ar imany
Esports

Governació
Hisenda

Jutjat de Pau
Obres, Serveis i Medi Ambient

Punt d’Informació Juvenil
Sala de Lectura Can Ganduxer

Secretar ia
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.mar tin@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

»» Adreces electròniques de l’Ajuntament »» Horar i 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: de les 19 h
a les 8 h del dia següent, dir igiu-vos
a l'Hospital General de Granollers,
telèfon  93 842 50 00 .

> Dissabtes: de 9 a 17 h, dirigiu-vos
al CAP Les Franqueses (C/  Girona,
290). A partir  de les 17 h, dir igiu-
vos a l'Hospital General de Grano-
llers.

> Diumenges i festius: dir igiu-vos a
l'Hospital General de Granollers.
Injectables: dissabtes, de 9  a 9 .30
h al CAP Les Franqueses.

calaix de sast re «««««

»» TV Les Franqueses
Canal 55 de la UHF
> Els dimecres, 14.30 h i 20.30 h

Canal 62 de la UHF
> Els dijous, 22.00 h
> Els dissabtes, 20.25 h

––––––––––>


