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Municipi del benestar

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

E
l municipi de les Franqueses, en els
últims anys, ha canviat molt: d’estar
mancat de serveis de tota mena a
fer una aposta clara per arribar a ser

un municipi orientat a les persones, és a dir,
un municipi del benestar.

S’ha fet un esforç molt considerable per
crear serveis destinats a les persones per
tal de millorar el seu benestar, és a dir, la seva
qualitat de vida. Aquest esforç s’ha fet en el
conjunt de l’educació, amb la creació de dues
escoles bressol, les escoles de primària i
l’institut de secundària i, pel que fa a Serveis
Socials, amb equipaments per a la gent gran,
els casals d’avis, el centre de dia, l’escola
d’adults i la futura residència per a la gent
gran.

D’altra banda, cal destacar els serveis
per a la joventut, amb el casal d’infants i joves,
els centres culturals, la biblioteca i l’escola
de música, com també la creació de les aules

d’internet per tal d’a-
propar les noves tec-
nologies a la gent de
totes les edats.

En els últims
anys, el municipi de
les Franqueses ha
evolucionat per a bé, amb el desenvolupa-
ment de nous serveis i equipaments, pensats
per a les persones de totes les edats, és a
dir, pensats per a tothom.

Aquesta sensibilitat li confereix la
definició de municipi del benestar, que sens
dubte és un segell de distinció de qualitat,
pensat per a la gent i les seves necessitats.

Cordialment,

Francesc Torné i Ventura,
Alcalde
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HISENDA I RÈGIM INTERIOR

Consell del Poble
de Corró d'Amunt

Els comptes clars. El proppassat 16 de
desembre, a les 20.30 hores, es va celebrar sessió
plenària del Consell. Entre d’altres punts de l’ordre
del dia hi havia dos temes econòmics, l’estat de
comptes del consell i l’estat de comptes de la festa
major de l’any 2002. Els comptes han de ser clars, i
és per això que us en faig el desglossament per tal
que en tingueu coneixement:

Estat de comptes del Consell any 2002: Jardineria
Orbany (2 plantes artificals), 112,94 €; Electro Pla
Granollers (2 convectors aire), 111,27 €; Neteges Ben
Net (11 mesos), 1.402,99 €; aportació Club Ciclista
Corró d’Amunt, realització cursa copa catalana BTT,
factures 30/04, 30/04, 600 €; aportació Club Ciclista
Open carretera, 406 €; lloguer inflables zona esportiva
(maig 2002), 812 €; aportacions diverses festa major
2002, 2.261,16 €; compra de 15 taules plegables,
1.397,79 €; adquisició jocs de llums teatre, 1.800 €;
aportació festa dels avis, 900 €; actuació musical festa
avis, 626,40 €; panellets castanyada, 150,27 €.
Total: 10.580,82 € (1.760.310 PTA).

Estat de comptes Festa Major any 2002:

Despeses: espectacle infantil, 565 €; orquestra
Dekaros, 2.100 €; parc infantil, 700 €; havaneres
l’Espingari, 740 €; melé de petanca, 351,13 €; restau-
rant Tastaolletes + diversos, 254,40 €; megafonia
Codina, 417,60 €; Impremta Gargot, 1.409 €; Gimcana
de cotxes, 150 €; Centre de modelisme, 210 €;
publicitat a El 9 Nou, 237,03 €; repartiment publicitat,
72 €; Associació de veïns, 60 €. Total despeses:
7.266,16 € (1.208.987 PTA).
Ingressos/Finançament: aportació del Patronat Muni-
cipal de Cultura, 4.105 €; aportació Nissan Motor Ibé-
rica, 900 €; aportació Consell del Poble, 2.261,16 €.
Total ingressos: 7.266,16 € (1.208.987 PTA).

Ja estem treballant per a l’any 2003, on
prioritzarem les despeses futures atenent a les
necessitats que sorgeixen (per exemple l’estudi de
necessitats del tram urbà a la carretera) i, alhora, pel
que fa a la festa major seguirem treballant en la
mateixa línia d’aquests darrers dos anys. Us avanço
que per la festa major ja tenim aparaulats, si no hi ha
impediments de darrera hora, l’orquestra Soffiçao el
dissabte al vespre, l’espectacle infantil del Teatre mòbil
i, com a tancament de festa, el grup d’havaneres Els
pescadors de l’Escala.

Francesc Colomé,
President del Consell del Poble de Corró d'Amunt

Consell del Poble
de Llerona

Com recordareu, quan es va iniciar la revisió
del Pla general d’ordenació del municipi, el Consell
del Poble hi va presentar una al.legació demanant a
l’Ajuntament que tota la zona entre la penya i el riu
Congost passés a ser zona verda. Aquesta proposta
va ser recollida i actualment la zona està catalogada
com a zona verda i ja comptem amb un projecte de futur
de com podria ser el parc del Falgar.

També, fa mesos, des del Consell es va
demanar un estudi sobre les voreres del carrer de
Catalunya i ara ja disposem d’un projecte de
remodelació. Doncs bé, durant els propers mesos des
del Consell analitzarem els dos projectes per si cal
introduir-hi millores i modifcacions i tothom que ho
vulgui hi podrà participar. Des d’aquí us convido a
veure aquests projectes, que seran molt importants
per a la millora de Llerona.

Josep Lluís Pujol,
President del Consell del Poble de Llerona

Calendari fiscal 2003
IMPOSTOS QUE S'HAN DE PAGAR PROPERAMENT:

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

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

• MERCAT MUNICIPAL 1r trimestre 2003
  Del 3 de març al 5 de maig de 2003

• IMPOST BÉNS IMMOBLES - URBANA
  Del 4 d'abril al 5 de juny de 2003

• IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
   Del 3 de març al 5 de maig de 2003

• TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL
  Del 4 d'abril al 5 de juny de 2003

• TAXA ESCOMBRARIES
   Del 4 d'abril al 5 de juny de 2003

• TAXA ENTRADA VEHICLES - GUALS
  Del 4 d'abril al 5 de juny de 2003

• TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES
   Del 4 d'abril al 5 de juny de 2003
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URBANISME

S'aprova el projecte per dotar de
gespa artifical el camp de futbol

a Comissió de Govern de l’Ajunta-
ment de les Franqueses del Vallès
del 5 de desembre de l'any passat
va aprovar inicialment el projecte de
l’arquitecte Jordi Parcerisas per

instal.lar gespa artificial al camp de futbol de
la zona esportiva municipal de Corró d’Avall.
El projecte també inclou la millora de les ban-
quetes dels equips i el reforçament de la tanca
perimetral de la part superior del camp.

L’increment de l’activitat esportiva i la
millora dels estàndards dels equipaments
esportius, d’una banda, i l’alt cost de mante-
niment de la gespa natural, de l’altra, han fet
decidir l’equip de govern per la instal .lació de
gespa artificial d’última generació al camp de
futbol, ja que permetrà una utilització conti-
nuada del camp sense dependre de les condicions
meteorològiques.

A més, s’ha cregut oportú incloure en el
projecte la millora de les banquetes que utilitzen
els equips amb la construcció de dues noves
edificacions que faran de magatzem per la part
posterior, així com reforçar la tanca perimetral del
camp degut al seu deteriorament. El cost del
projecte és de 689.692 euros.

L
En breu, el
terreny de
joc del
camp de
futbol de
Corró
d'Avall
deixarà de
tenir el
color terrós
que té
actualment

D’altra banda, el 23 de desembre, a les 20
h, a la sala d’actes del Centre de Recursos Agraris,
va tenir lloc la presentació d'aquest projecte.
Aquest acte anava adreçat als membres de les
entitats esportives del municipi que actualment són
usuàries del camp de futbol, entitats que van do-
nar el seu suport al projecte pels grans beneficis
que representa per a la pràctica del futbol disposar
d'un terreny de joc en condicions.

A punt d'acabar-se
les obres del sector

de Can Baldic
ls treballs per dotar dels serveis mínims
necessaris de tot nucli urbà el sector de
Can Baldic, a Llerona, estan a punt d'aca-
bar-se. S'ha procedit a la pavimentació
dels carrers Dr. Trias de Bes, Josep M.

Boixareu i Marià Màrgens, així com a la realització
de voreres, xarxa de sanejament, d'aigua potable,
enllumenat públic, i xarxa de subministrament d'e-
lectricitat i telefonia soterrades.

L'actuació prevista també inclou la urbanit-
zació d'una zona verda a la cantonada formada
pels carrers de Josep M. Boixareu i de Marià
Màrgens, que comptarà amb jocs infantils, gespa,
bancs i enllumenat públic. Pel que fa al trànsit,

E Una
imatge del
carrer Dr.
Trias de
Bes,
asfaltat,
amb
voreres i
enllumenat

els vehicles provinents de la ctra. de Ribes entra-
ran a Can Baldic pel carrer del Dr. Trias de Bes i
tornaran a la carretera pel de Josep M. Boixareu.

El projecte l'ha realitzat l'arquitecte Jordi Cid
i la seva execució ha costat 791.598,10 euros.
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ESPORTS

Una
imatge
virtual del
projecte de
remodelació
de la zona
esportiva
municipal
de Corró
d'Amunt

Es presenta el Pla director d'equipaments
esportius de les Franqueses del Vallès

l passat 27 de gener al
vespre es va presentar
a la sala d'actes del
Centre de Recursos
Agraris el Pla director

d'equipaments esportius de les
Franqueses del Vallès. L'acte va
comptar amb l'assistència de
cinquanta persones, entre les
quals hi havia l'alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, i el
regidor d'Esports, Josep M. Dia.

Aquest estudi, que va
encarregar el Patronat Municipal
d’Esports a l’empresa Century
Invest 2000, S.L. i que té un cost de 7.813,16
euros, fa una anàlisi actual del sistema esportiu
local tenint en compte la població franquesina.

Aquest treball també analitza les infraes-
tructures esportives actuals del municipi i planteja
propostes estratègiques quant a equipaments i
espais, organització i ofertes d’activitats i serveis
esportius a les Franqueses del Vallès. Per últim,
l’estudi conclou amb una valoració econòmica
aproximada de les futures propostes d’inversions

E

Aito García
Reneses,
entre
l'alcalde,
Francesc
Torné, i el
regidor
d'Esports,
Josep M.
Dia

L'exentrenador Aito
García Reneses va

omplir la sala d'actes
de Can Ganduxer

eixanta persones van omplir la sala
d'actes del Centre Cultural Can Gandu-
xer el passat 19 de novembre per sentir
la xerrada de l'exentrenador del FC Bar-
celona Aito García Reneses, que va

organitzar el Patronat Municipal d'Esports amb la
col.laboració del Consell Esportiu Comarcal. La
majoria dels assistents eren entrenadors de
diferents clubs de bàsquet del Vallès Oriental i de
comarques veïnes. A més, l'acte també va comp-
tar amb l'assistència de l'alcalde de les Franque-
ses, Francesc Torné, del regidor d'Esports, Josep
M. Dia, i de Santi Jané, del Consell Esportiu Co-
marcal.

En la seva conferència, Aito García Rene-

S

a realitzar en equipaments i la seva temporització
en l’horitzó fixat a l’any 2011.

Algunes d'aquestes propostes d'inversió
futures són la instal .lació de gespa artificial al camp
de futbol municipal de Corró d'Avall, la construcció
de la pista poliesportiva semicoberta i de les pistes
de tennis i pàdel al Complex Esportiu Municipal
de Corró d'Avall, o els projectes de remodelació
de la zona esportiva municipal de Corró d'Amunt i
de la zona esportiva de Llerona.

ses va fer una repassada a la seva trajectòria com
a jugador i entrenador. En el col .loqui posterior, els
assistents li van fer preguntes relacionades amb
la formació de jugadors i amb la seva etapa com a
entrenador d'elit del primer equip de bàsquet del
Futbol Club Barcelona. Aito García Reneses va
contar diferents anècdotes de la seva àmplia car-
rera que van servir per il .lustrar les seves respos-
tes.
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ESPORTS

Bona participació
del Club Shiho Wari
en el Campionat de
Catalunya de Kyus

ls karateques del Club Shiho Wari de
les Franqueses van fer un molt bon paper
al Campionat de Catalunya de Kyus ce-
lebrat el passat 22 de desembre al
pavelló del Club Bàsquet Granollers.

Més de cinc-cents van ser els esportistes que van
participar en aquest campionat, que va comptar
amb l’assistència de molt públic.

Els resultats més rellevants dels karateques
del Club Shiho Wari van ser els següents: meda-
lla d’or: Antzo Loren (kata infantil) i Luis Miguel
Plaza (kumite infantil); medalla de plata:  Saúl
Guerrero (kumite infantil); medalla de bronze:
Núria Marín (juvenil kata), Cristian Castillo (kumite
juvenil), Adrián Adame (infantil kata), Marc Alcalá
(aleví kata) i Dani Resina (kumite infantil).

E

Esquiada de Nadal del Patronat d'Esports
esquiada de Nadal que organitza cada
any el Patronat Municipal d'Esports del
27 al 29 de desembre, va comptar en-
guany amb un total de 38 participants.
Durant l'estada, es va poder gaudir de

molt bona neu a les estacions de Porté-Puymo-
rens i de Puigmal, fet que va suposar que l'activitat
es desenvolupés amb condicions òptimes. Els
participants d'aquesta sortida van poder millorar
el seu nivell gràcies a les dues hores diàries de

L'

Presentació dels
equips de l'Escola

Esportiva Municipal
El 17 de novembre al matí al Pavelló Polies-

portiu va tenir lloc la presentació dels equips que
formen part de l'Escola Esportiva Municipal del
Patronat Municipal d'Esports. De les 10.30 a les

11.15 h els 170 nens i nenes assistents van fer un
circuit de bàsquet i handbol i partits de bàdminton.

Posteriorment es va fer la tradicional
desfilada i una fotografia conjunta amb els
integrants dels 16 equips de l'Escola Esportiva
Municipal i els seus monitors. Per acabar, hi va
haver un petit refrigeri per a tots els assistents.

L'acte va comptar amb la presència del pre-
sident del Patronat Municipal d'Esports, Josep M.
Dia, i del vicepresident, Francesc Colomé.

Una
fotografia

dels
esportistes

amb els
seus

monitors

Cloenda del Cicle
de caminades per

a la gent gran
l passat 17 de desembre es va cloure a
Molins de Rei el Cicle de caminades per
a la gent gran, en el qual hi participa
sempre un grup de les Franqueses i que
organitza la Diputació de Barcelona i el

Grup Excursionista Cordada. Durant l'any passat,
a banda d'aquesta darrera a Molins de Rei, es van
fer sortides a Montesquiu (15 d'abril), a la Serra
de l'Obac (28 de maig), a Sitges (16 d'octubre) i a
Sant Celoni (14 de novembre).

E

classes per a diferents nivells i modalitats (snow i
esquí alpí).
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S'acaben les obres del sector B de Llerona
stan a punt d’acabar-se les obres d’urba-
nització del sector B de Llerona, entre
la carretera de Ribes i l'església de San-
ta Maria. Unes obres que, entre d’altres
coses, han permès solucionar els his-

tòrics problemes de trànsit que hi havia a la cruïlla
entre la carretera de Ribes i la de l’Ametlla, mit-
jançant la construcció d’una rotonda que ja es va
obrir al trànsit rodat al mes de novembre.

A banda d’evitar els accidents que contínua-
ment hi havia en aquesta cruïlla, la rotonda també
evita haver d’entrar a la gasolinera si es ve de la
carretera de l’Ametlla i es vol incorporar a la car-
retera de Ribes com passava fins ara. La rotonda,
a més, també absorveix el trànsit dels vehicles
provinents del Camí Vell de Marata, que ja no
hauran d’incorporar-se a la carretera de Ribes
directament com feien fins ara, amb el perill que
suposava per l’elevat trànsit d’aquesta via. Així
mateix, també s’ha millorat l’accés al carrer de
l’Església des de la carretera de Ribes, ja que s’ha
convertit en carrer de sentit únic.

L’actuació en aquest sector ha permès
l’obertura dels carrers del Cardenal Jubany, de Lluís
Companys i del Pas de la Creu, i la seva
urbanització amb tots els serveis bàsics, i dels
passatges de Santa Margarida i de la Senyera,
que són perpendiculars a aquests carrers i
destinats als vianants. A més, s’ha construït una
plaça de 2.000 m2 amb una àrea de descans i una

E

altra equipada amb jocs infantils, connectades amb
la plaça de Santa Margarida. Just a sobre d’aquesta
plaça hi ha un terreny d’un mil metres quadrats
destinat a equipament.

D’altra banda, també cal dir que el projecte
ha tingut molt en compte que les disset cases
unifamiliars aïllades que es construiran en aquesta
zona, mantinguin l’entorn de protecció de l’edifici
de l’església de Santa Maria de Llerona, un dels
punts de referència visual més importants del
municipi i que es continuarà divisant des dels
mateixos punts que fins ara.

L’arquitecte que ha fet aquest projecte
d’urbanització és Jaume Vila i Fontcuberta, i s’ha
encarregat de dur-lo a terme l’empresa EXCOVER
per un import total de 1.202.725 euros.

Les obres
d'urbanit-
zació han
permès la
construcció
d'un parc
de 2.000
m2 de
superfície

Correus es traslladarà
properament a unes
àmplies oficines de

la carretera de Ribes
orreus està fent obres als baixos del
número 150 de la carretera de Ribes per
convertir aquest local en la seva nova
oficina a les Franqueses del Vallès. Així
doncs, està previst que Correus deixi

d’aquí a poques setmanes les instal .lacions que
ha utilitzat durant més de cinc anys situades en
un lateral de l’edifici de l’ajuntament, al carrer del
Molí, número 1.

El local on es situarà la nova i moderna ofi-
cina de Correus té 235 m 2 i l’empresa que s’està

C

encarregant de fer-hi les obres d’adequació és
MONMADE SA, amb un pressupost de 210.791
euros.

La nova
oficina de
Correus
està
siutada
davant de
la plaça de
la Llana
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Les places,
alguna cosa més

que un espai
es places són alguna cosa més que un
espai, són també lloc de reunió, de
lleure, de joc i de presa de contacte amb
la natura. En elles es pot veure el pas
de les estacions, l’efecte de l’aigua so-

bre les superfícies de sauló o el mal que pot fer
una gelada o una pedregada. També és possible
veure-hi diferents espècies d’ocells i si aquestes
canvien o no al llarg de l’any. Les places són, per
tant, un espai viu, que neix, es consolida amb el
seu ús i envelleix.

És per això que les places necessiten d’un
manteniment constant, que s’adapti a cada
moment de l’any i de la seva evolució.

Una de les actuacions realitzades és a la
plaça de l’Esbarjo, a Bellavista, on el pendent dels
talussos de la plaça provocava la contínua pèrdua
de terra i el descalçat de les plantes que hi havia.
Ara s’hi han fet diverses terrasses amb el suport

L
de travesses de tren i s’hi han plantat espècies
noves. Falta encara corregir-ne una part.

Una altra actuació és la realitzada a la plaça
de la Malagarba, on s’han plantat baladres i
espècie de xiprers en la seva perifèria i s’ha canviat
la imatge de les zones centrals, en què s’espera
poder aconseguir un bon tapís verd en les èpoques
de temperatura càlida per canviar a marró en
èpoques de fred o sequera.

No seran les úniques, sols cal que mireu i
potser hi trobareu alguna cosa nova.

A la plaça
de
l'Esbarjo
s'han fet
diverses
terrasses i
s'hi han
plantat
noves
espècies
vegetals

Asfaltat el carrer de Jaume I, a la Sagrera
oincidint amb l'acabament de les obres
del carrer de Jaume I, a la Sagrera, es
va procedir a estendre una capa de
rodadura asfàltica en tota l'extensió del
carrer. D'aquesta manera ha quedat

totalment acabada l'obra de renovació de les
voreres, que ha estat molt dificultosa a causa de
les nombroses entrades de vianants i de vehicles
i de les diferències de nivell en algunes plantes

C
baixes.

Amb aquest obra s'ha aconseguit assolir
un nivell adient al carrer de Jaume I, l'edificació
del qual data d'altres èpoques, on la planificació i
la implantació de serveis eren pràcticament
absents de la pràctica diària.

La capa de rodadura esmentada ha estat
executada per l'empresa Formigons Sant Celoni,
SA, amb un pressupost final de 12.500 euros.

Es reformen les instal.lacions del Jutjat de Pau
l mes de gener es van iniciar les obres
de reforma de les dependències del
Jutjat de Pau, situades a la part esquerra
de l’edifici consistorial. A banda de la
modernització de l’espai, al qual es vol

donar l’aspecte intern similar al de la resta de
l’edifici, el que es pretén amb aquesta actuació és
donar un millor servei als seus usuaris, diferenciant
el tractament de mostrador del d’atenció persona-
litzada en un espai més recollit.

Així, el projecte que ha fet l’equip d’arquitec-
tes Codina, Prat i Valls i que té un cost de 62.222,77

E
euros, preveu construir a la planta baixa un ampli
espai de mostrador obert al públic i un despatx
d’atenció personalitzada, i a la planta pis, tres
despatxos més, un dels quals més gran que els
altres per fer-hi petites reunions o bé alguna
cerimònia, i un petit arxiu. Així doncs, es reformarà
tot l’interior, canviant paviments, cel ras, instal .lació
elèctrica, telefònica, xarxa d’ordinadors i alarma i
també s’hi instal .larà aire condicionat. Es susbtitui-
rà la fusteria interior, es repassarà l'exterior i es
posarà mobiliari i cortines. Mentrestant, el jutjat
s'ha traslladat ben a prop, a la casa del Bon Repòs.
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Jordi Pujol inaugura l'IES Lauro
l passat 10 de gener, el president de la
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, va
descobrir la placa d’inauguració del nou
edifici de l'Institut d'Ensenyament Se-
cundari Lauro. La consellera d’Ensenya-

ment, Carme-Laura Gil, i altres representants de
la comunitat educativa, van acompanyar en l’iti-
nerari de visita el president, el qual va aprofitar
per parlar amb professors i alumnes del centre.

L’acte, en el qual van participar tots els
alumnes, es va cloure amb un aperitiu i una roda
de premsa, en la qual el president de la Generalitat
va ressaltar la qualitat dels centres educatius del
nostre país.

E

Propera estrena
del Centre Cultural

de Bellavista
a segona fase de construcció d’aquest
centre cultural emprèn la recta final. La
primera, en la qual s’ubica la Biblioteca
Municipal, es va inaugurar el març del
2001. En breu s’estrenarà la segona fase,

en la qual hi haurà un espai escènic amb capacitat
per a més de 300 persones, una sala d’exposi-
cions, una gran sala d’usos múltiples (festes po-
pulars, dansa, etc.), un casal infantil i juvenil,

L
La
construcció
de la
segona
fase del
Centre
Cultural de
Bellavista
va a bon
ritme

espais per a realització de tallers i activitats
formatives i un ampli espai de cafeteria.

Notícies de la Bibloteca Municipal
ant Jordi: ja és obert el termini de pre-
sentació d’obres al 13è concurs literari
de Sant Jordi edició 2003. Com cada
any per aquestes dates es reben els
darrers treballs que opten al concurs

que organitza la Biblioteca Municipal. El concurs
és obert a tots els franquesins i franquesines
amb afecció al món de la creació literària, ja siguin
infants, joves o adults. Consulteu les bases de
participació i les diferents modalitats i categories.

El dia 26 d’abril es lliuraran els premis als
guanyadors en el decurs d’un acte festiu en el
que també es distribuirà un exemplar extra-
ordinari del butlletí Mirador, que inclourà la
publicació de les obres guanyadores amb el pri-

S
mer premi de cada categoria.

Cursos d'informàtica:  el 27 de gener va
començar una nova fase de cursos a les Aules
Internet ubicades a la Biblioteca i a la Sala de
Lectura. Un total de 10 cursos i 65 alumnes,
que durant 15 setmanes reben classes
d’introducció a la informàtica o de cerca a tra-
vés d’Internet. Els cursos compten amb una gran
demanda i tenen un nivell de satisfacció dels
alumnes molt alt.

Visita d’un grup de veïns de Llerona: el 18 de
gener veïns de Llerona van visitar la Biblioteca,
en una activitat organitzada per l’Ajuntament.

El
president
Pujol
parlant
amb
alumnes
de l'IES
Lauro
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APUNTS D'INFORM
ACIÓ

Subvencions als centres d'educació públi-
ca i a les associacions de pares i mares.  El
PMC ha aprovat la convocatòria de subvencions
per als centres d’educació públics i per a les as-
sociacions de pares i mares d’alumnes. Enguany,
aquesta partida suposarà més de 18.000 € amb
què l’Ajuntament col .laborarà a finançar ac-
tivitats com les colònies escolars, la com-
pra de llibres per a la biblioteca i material
de laboratori i activitats lúdico-formatives.

Sol.licitud per impartir cicles forma-
tius de grau mitjà a l'IES Lauro. L’Ajun-
tament ha sol .licitat al Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat que s’autoritzi
l’IES Lauro a oferir cicles formatius de grau
mitjà, recolzant la petició feta per la direcció
del centre. Els cicles formatius sol .licitats
són de tècnic en conducció d’activitats físi-
ques i esportives en el medi natural, de tèc-
nic en estètica personal decorativa i d’auxi-
liar d’infermeria. Aquesta ampliació de l’ofer-
ta formativa suposaria un pas més enda-
vant en la ja important oferta que té l’IES.

Nou Cicle Entorns.  La 6a edició d’Entorns
pretén donar a conèixer el fet de les guerres i les
seves greus conseqüències humanes. Parlarem
del que van patir i del que van fer els exiliats de la
guerra civil espanyola, de la situació dels refugiats
bosnians que retornen a les seves llars i del poder
destructor de les mines antipersones, i farem una
mirada a la vida quotidiana a l’Àfrica subsahariana.
A més, Entorns us proposa una xerrada sobre com
afecta el temps a la nostra salut, a càrrec d’Alferd
Rodríguez Picó, una exposició de pintura catala-
na de la segona meitat del segle XX i un debat
sobre els recursos formatius en l’àmbit teatral.

Programació de
música, teatre i dansa

Propers espectacles de la Programació de
música, teatre i dansa que organitza el PMC al
Casal Cultural de Corró d'Avall:
Diumenge, 23 de febrer, 19 h:  La veu del món,
una comèdia sobre la situació actual del món, di-
rigida per Oriol Grau, a càrrec de Trono Villegas.
Dissabte, 8 de març, 17.30 h:  Tubs, un viatge
ple d’imaginació, color, música i moviment, a càrrec
de Nat Nens.
Dissabte, 22 de març, 19 h:  Música maestro, hu-
mor intel.ligent per tothom amb Los Excéntricos.
Dissabte, 5 d’abril, 17.30 h:  N’hi ha n’hi do, una
estona formidable amb els pallassos Xumet i
Xinxeta.
I al maig, un dels millors grups de pop-rock ac-
tual: Antònia Font en concert.

Per a més informació: 93 846 65 06.

L'Escola de Música
convoca el II Cicle
"Diego Hernández"
de Joves Intèrprets

n any més, l’Escola Municipal de Mú-
sica Claudi Arimany participarà activa-
ment en el concert inaugural de la Mitja
Marató Granollers-La Garriga-Les Fran-
queses-Granollers i en el concert que

es farà durant la cursa. L'Escola de Música també
ha convocat la segona edició del Cicle “Diego Her-
nàndez” de Joves Intèrprets, activitat adreçada a
joves de tot Catalunya que destaquin en la seva
creació i interpretació musical.

U

Una
imatge

d'un dels
concerts
del cicle
de l'any

passat

Festa castellera a la plaça de l'Ajuntament.
Per tal de gaudir tots plegats de la nova plaça, el
diumenge 23 de març, a partir de les 11 del matí,
hi haurà jocs populars i tradicionals, a càrrec de
Miqui Giménez, i a les 12 h una gran actuació
castellera amb els Minyons de Terrassa, els Xics
de Granollers i la Moixiganga de Tarragona.

Nou llibre sobre el municipi.  Aquest any, el
PMC editarà, dins de la Col .lecció Les Franqueses,
un tercer volum dedicat a Joan Sanpera i Torras,
un dels personatges més destacats de la nostra
història per la seva vinculació al municipi i el seu
mecenatge. El llibre recull la seva biografia i el
que va caracteritzar la seva vida com a home em-
prenedor i promotor de la cultura. Joan Caballeria
és l’autor d'aquest treball.
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Reinici del taller de
ràdio al Centre de

Joves de Bellavista
es de fa un temps l’aparell emissor de
la ràdio que hi ha al Centre Municipal de
Joves de Bellavista estava espatllat. Tot
i que durant un temps es va seguir el
taller sense emetre, últimament els

joves feien la demanda de poder fer el taller amb
tots els mitjans tècnics.

Finalment, a principis d’any s’ha aprovat la
despesa per comprar un nou equip emissor i el
material tècnic necessari per reemprendre aquest
taller i  també s’ha buscat una persona amb molta
experiència, tant en el camp de la radiodifusió com
en el de monitoratge amb adolescents i joves.

Així doncs, es reinicia el taller de ràdio, tan
atraient per als joves i a través del qual es poden
treballar diferents aspectes, no només des del punt
de vista tècnic de com funciona una emissora,
sinó també des del punt de vista relacional, de
companyerisme i tantes altres coses que es po-
den treballar amb un grup de joves reduït amb uns

D

interessos comuns i amb unes motivacions espe-
cials. Esperem que el jovent de les Franqueses
pugui fruir de la represa d’aquest taller.

Si algú hi està interessat només ha de
passar pel Centre de Joves de Bellavista.

Premis de Recerca i
Estudis Locals

A l'abril es farà el lliurament dels premis de
la 3a edició d’aquest concurs. Treballs de diferents
autors i diferents centres educatius de la comar-
ca, amb temàtiques vinculades al municipi o a la
recerca en general, seran valorats pel jurat, format
per cinc professionals dels àmbits de les ciències,
les lletres, les arts, la cultura i l’educació.

Escoles bressol
És el primer curs de funcionament i les dues

escoles bressol municipals estan a ple rendiment
amb una ocupació de més cent places d’infants
d’entre 0 i 3 anys. El servei ofereix una àmplia
franja horària amb l’objectiu d’adaptar-se a les
necessitats de les famílies. Per a informació i ma-
trícula podeu trucar als telèfons de qualsevol dels
dos centres públics municipals: Massagran (93 840
35 75) o Les Tres Bessones (93 849 84 83).

Una nova escola
d'infantil i primària

l govern municipal està treballant per a
la posada en marxa el curs vinent d’una
nova escola d’educació infantil i primària
al sector del Mas Colomé. La construc-
ció de la nova escola suposarà la conse-

cució d’un mapa escolar complet de l’educació obli-
gatòria a les Franqueses per cobrir totes les neces-
sitats de matriculació i disposant, a més, de cen-
tres nous i amb tots els equipaments necessaris.

E

El terreny
on es
construirà
la nova
escola de
primària

Cap infant sense
joguina

n any més, des de l’Àrea de Benestar
Social, Joventut i Sanitat del nostre
Ajuntament hem facilitat que 103 nens i
nenes del municipi es beneficiessin de
la Campanya de Joguines que organitza

la Creu Roja de Granollers. A través dels Serveis
Socials d’Atenció Primària, les famílies amb
dificultats econòmiques poden accedir a un lot de
joguines, tot tenint en compte l’edat i el gènere
dels nens.

Aquesta iniciativa pretén que les diferències
socials no siguin cap impediment a l'hora de po-
der gaudir d’una festa tan tradicional com és
l’arribada dels Reis d’Orient i contribueix a mantenir
viva la il .lusió dels infants.

U
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Es lliuren els
diplomes dels cursos

d'informàtica per
a la gent gran
l 28 de novembre es va fer a Can Gandu-
xer l'acte de lliurament de diplomes del
Punt Òmnia de les Franqueses a tota la
gent gran que va participar en algun dels
cursos d'informàtica que s'hi van fer

durant l’any 2002.  Un total de 15 avis i àvies van
recollir el seu diploma de mans de l’alcalde, Fran-
cesc Torné. A l’acte també hi van assistir, a més
de la regidora de Benestar Social, Joventut i Sani-
tat, Rosa Colomé, dos usuaris del Punt Òmnia de
l'Hospitalet, els quals van explicar la seva pròpia

E

S'inaugura el nou Casal d'Avis en
el remodelat mercat de Bellavista

l 14 de desembre passat a la tarda es
va inaugurar el nou Casal d’Avis i Cen-
tre Social de Bellavista, acte que va
comptar amb l'assistència de 400 per-
sones, entre les quals hi havia, a banda

de l'alcalde de les Franqueses, Francesc Torné, i
de diversos regidors de l'Ajuntament, el conseller
de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, Josep Maria Pelegrí.
Aquest nou equipament s’ubica a l’edifici de l’antic
mercat de Bellavista, que s’ha remodelat totalment
perquè s’hi puguin realitzar les activitats del Ca-
sal d’Avis i de l’Associació de Veïns de Bellavista.

El centre compta amb uns mil metres
quadrats de superfície dividits en dues plantes,
on la gent gran pot gaudir de servei de bar complet,
amb oferta de menú diari, dues aules per fer-hi
tallers –una d’elles també mediateca (televisió i
premsa diària)–, sala de juntes, perruqueria i
serveis de salut com podologia, vacunacions..., i
una gran sala polivalent per realitzar múltiples
activitats. L’horari del Casal d’Avis és de 10 a 20
h, tots els dies de la setmana.

Per altra banda, en el nou equipament
l’Associació de Veïns de Bellavista disposa de
despatx amb sala de reunions i d’una gran sala,
amb serveis i vestidors, per poder realitzar les
diferents activitats que ofereixen, com la

E
preparació dels actes de la Festa Major de
Bellavista, el carnestoltes i altres festes populars,
així com els cursos de dansa, balls folklòrics,
guitarra, puntes de coixí...

El projecte de remodelació de l’antic mercat
de Bellavista ha anat a càrrec de l’arquitecte Ca-
simir Torrents, i l’ha dut a terme l’empresa Bassa
Mar per un import de 953.659 euros. Aquesta
actuació també ha comportat la urbanització d’una
plaça enjardinada de dos mil metres quadrats si-
tuada al darrera del Casal d’Avis i Centre Social
de Bellavista, que inclou la instal .lació de dues
pistes de petanca.

experiència en les noves tecnologies. L’Isidre
Bermúdez, de la Fundació Catalana de l’Esplai,
també va fer una petita introducció, com a entitat
que vetlla pel bon funcionament del Punt.

Des de l’Àrea es continuen organitzant
diferents cursos i activitats informàtiques per a la
gent gran, tant a Corró d’Avall com a Bellavista.
Per a més informació: tel. 93 846 58 62 (Sònia).

Un
moment
de la
tradicional
tallada de
cinta
inaugural

L'alcalde
de les
Franqueses,
Francesc
Torné, fent
entrega
d'un
diploma
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Sarsuela per a la
gent grant

Àrea de Benestar Social, Joventut i
Sanitat de l'Ajuntament va oferir, dins el
seu programa de dinamització socio-
cultural per a la gent gran, l'actuació de
l'Aula Lírica de Granollers.

Unes 250 persones, van gaudir de la
sarsuela Katiuska el dia 21 de desembre al Casal
Cultural de Corró d'Avall, i van donar la benvinguda
a les festes de Nadal tot compartint una tarda que
va finalitzar d'una forma ben dolça: menjant els
tradicionals torrons.

Esperem que el nou any 2003 ens doni més
activitats on poder trobar-nos i treure profit de la
nostra cultura!

L'

S'edita la primera
Guia d'entitats de

les Franqueses
Àrea de Benestar Social, Joventut i
Sanitat ha treballat durant aquest darrer
any per tal d’elaborar la primera Guia
d’entitats del municipi, l’acte de presen-
tació de la qual va tenir lloc el 22 de

gener, amb la presència de Joaquim Parera, de la
secretaria de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.

Un municipi com el de les Franqueses del
Vallès, amb continu creixement social i econòmic
gaudeix d’un ampli teixit associatiu configurat al
voltant de temes tan diversos com l’esport, la cul-
tura, el lleure, l’ensenyament, etc. Aquest ric teixit
associatiu reflecteix una ciutadania amb un esperit
solidari, treballador, de corresponsabilitat i preocu-
pada per la millora del benestar de tots i de totes
les persones que el formen.

Aquest treball vol ser un fidel recull de totes
les entitats existents al municipi, tot tenint en
compte que la dinàmica de la societat actual fa
que aquest sigui un àmbit canviant, d’on van sorgint
nous moviments i grups que es consoliden en el

L'
temps, com a noves entitats o associacions.

L’esforç que s’amaga al darrera de totes
aquestes entitats mereix el nostre respecte i
agraïment, a les persones que dia rera dia fan
possible mostrar un teixit social tan viu i tan entu-
siasta com el que tenim el goig de presentar-vos.

Esperem que aquest petit treball ajudi a
conèixer millor el nostre municipi des del bell mig
de la ciutadania i serveixi com una eina informati-
va i orientativa a totes aquelles persones que hi
estiguin interessades. Si en voleu un exemplar,
apropeu-vos al Servei d’Informació Juvenil.

En total tenim la sort de comptar amb 54
entitats amb més de cent activitats diferents. N’hi
ha per a tots els gustos!

Tallers de dansa del
ventre al Punt

d'Informació Juvenil
es del Servei d’Informació Juvenil s'han
organitzat un seguit de tallers durant el
mes de juliol. Un d’aquests tallers va
ser el que ensenyava a ballar la dansa
del ventre. Un cop finalitzat el taller les

alumnes van demanar poder continuar-lo, ja que
havia tingut molt bona acceptació, així que es va
continuar durant el darrer trimestre de 2002, amb
la incorporació de noves usuàries a les quals els
havien parlat del bon funcionament del taller.

A partir del febrer de 2003 es tornaran a ini-
ciar dos tallers, un de continuació del que ja
s’estava duent a terme, i un de nou d’iniciació,
degut a la llista d’espera de joves que va generar
la gran acceptació d’aquest curs.

Fins al mes d’abril, cada dijous de les 18.30
a les 20 h es realitzarà el taller d’iniciació, i de les
20 a 21.30 h el de continuació, al Centre Munici-

D

pal de Joves de Corró d’Avall.
Per a més informació o inscripcions per

aquests o altres cursos només cal adreçar-se al
Servei d’Informació Juvenil.

Portada de
la Guia
d'entitats
de les
Franqueses
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TELÈFONS I HORARIS

Telèfons d'interès
Policia Local 93 846 75 75
Mossos d’Esquadra 088
Creu Roja 93 879 30 32
Bombers 085
Centre coordinador d’ambulàncies 902 23 20 22
Hospital General de Granollers 93 842 50 00

Oficines de l’edifici de l’ajuntament 93 846 76 76
Oficina d’Atenció al Ciutadà Bellavista 93 846 45 42
Dinamització Econòmica 93 844 30 40
Serveis Socials 93 846 58 62
Patronat Municipal de Cultura 93 846 65 06
Patronat Municipal d’Esports 93 846 70 83

CAP Les Franqueses 93 861 80 30
CAP Corró d’Avall 93 840 42 00

Bellavista 93 849 35 92
Corró d’Avall (ctra. de Ribes) 93 849 37 72
Corró d’Avall (C/ Sant Antoni) 93 840 48 66

Casal d’avis de Bellavista 93 840 03 05
Casal d’avis de Corró d’Avall 93 846 87 00
Centre de Dia de Corró d’Avall 93 846 86 99

Pavelló Poliesportiu 93 846 51 99
Complex Esportiu Mpal. (pisc. coberta) 93 840 48 80
Zona Esportiva de Llerona 670 09 45 28
Camp de Futbol de Corró d’Avall 670 09 45 27
Pistes Municipals de Petanca 637 78 57 46
Zona Esportiva Mpal. de Corró d’Amunt 637 78 57 45

Centre Cultural Can Ganduxer 93 846 65 06
Biblioteca Municipal 93 840 43 88
Casal Cultural de Corró d’Avall 93 846 83 16
Centre Cultural de Bellavista 93 846 65 06
Centre Cultural de Marata 93 849 31 04

Casal Infantil de Bellavista 93 849 92 50

Casal Infantil de Corró d’Avall 93 846 65 06
Centre de Joves de Bellavista 93 849 87 11
Centre de Joves de Corró d’Avall 93 840 49 67
Servei d’Informació Juvenil Bellavista 93 849 87 11
Servei d’Inf. Juvenil Corró d’Avall 93 840 49 67

Escola Bressol Municipal Massagran 93 840 35 75
Escola Bressol Mpal. Les tres bessones 93 849 84 83
CEIP Bellavista-Joan Camps 93 846 62 29
CEIP Joan Sanpera i Torras 93 849 55 94
IES Lauro 93 840 28 52
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany 93 846 56 36
Escola d’adults-Centre d’Autoformació 93 840 26 53
Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 93 840 39 30
Centre de Recursos Agraris 93 844 30 40

Santa Eulàlia de Corró d’Avall 93 849 26 38
Santa Maria de Llerona 93 849 28 38
Santa Coloma de Marata 93 849 31 04
Sant Mamet de Corró d’Amunt 93 849 31 04

RENFE (informació) 902 24 02 02
Autobusos Sagalés 93 870 78 60
Taxis 93 846 30 75

Enher-Fecsa (electricitat) 93 701 73 00
Estabanell y Pahisa (electricitat) 93 860 91 00
Gas Natural 93 870 32 54
Sorea (aigua) 93 879 49 46

Viver d’empreses 93 840 43 15
Recollida de mobles i estris vells 93 796 36 61
Deixalleria 93 744 50 58
Jutjat de pau 93 846 55 78
Recaptació (OALGT de la Diputació) 93 840 28 55
Oficina de Correus 93 849 59 55
Les Franqueses Entorn Verd, S.A. 93 846 81 64
Tanatori 93 861 82 30
Notaria 93 846 86 11

Urgències

Ajuntament

Centres de salut

Farmàcies

Centres per a la gent gran

Instal.lacions esportives

Centres culturals

Serveis infantils i juvenils

Centres educatius i formatius

Parròquies

Transports

Companyies de serveis

Altres

HORARI DE VISITES DE LES ÀREES
ALCALDIA (Francesc Torné) ........................................................................................... Dimecres, 16 a 19h
ESPORTS (Josep M. Dia) ....................................................................................... Dilluns, 19 a 21 h (Pavelló)
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA (José Ramírez) ................................................................ Dimarts, 18 a 20 h
HISENDA I RÈGIM INTERIOR (Francesc Colomé) ....................................................... Dijous, 19 a 20 h
GOVERNACIÓ (Josep Lluís Pujol) ................................................................................. Dimecres, 19 a 21 h
BEN. SOCIAL, JOVENTUT I SANITAT (Rosa Colomé) .................................................... Dimarts, 16 a 18 h
CULTURA I EDUCACIÓ (Ramon Coma) ......................................................... Dimarts, 19 a 20 h (Can Ganduxer)
URBANISME (Martí Rosàs) ................................................................................................. Dijous, 18 a 19 h
OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT (Joaquim Méndez) .................................................. Dilluns, 18 a 20 h

`
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Programació dels
cursos del CIFO

om és habitual, la seu de les Franqueses
del Centre d’Innovació i Formació Ocu-
pacional del Vallès (CIFO) presenta un
seguit de cursos destinats a persones
en situació d’atur. Són els següents:

• Tècnic en topografia
• Instal.lador de calefacció
• Instal.lador d’electricitat
• Instal.lador frigorista d’aire condicionat
• Fontaneria/lampisteria
• Instal.lador d’energia solar tèrmica
• Instal.lador d’energia solar fotovoltaica
• Tractament i control de fums i sorolls
• Polimanteniment industrial
• Soldadura i serralleria
• Autocad. Delineació i infografia
• Fuster tancaments alumini
• Taxador gemmòleg
• Marqueter
• Ceramista
• Preimpressor, dissenyador gràfic
• Informàtica/Internet
• Impressor de serigrafia artística
• Vitraller. Composició i restauració de vitralls

Per a més informació, podeu adreçar-vos

C

ISO 9001:2000 a l'Àrea de
Dinamització Econòmica

Àrea de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès assumeix el compromís de la
millora contínua de les seves activitats
internes com dels serveis prestats als

nostres usuaris, i inicia la implantació del sistema
de gestió de la qualitat basat en la normativa UNE-
EN-ISO 9001:2000.

L’ objectiu d’aquesta política de qualitat és
l’orientació a la satisfacció dels usuaris. I la millora
contínua en la prestació dels diferents serveis,
identificant les necessitats, buscant els recursos
més adients per donar resposta satisfactòria a les
diferents necessitats del mercat.

Els passos a seguir per a l’obtenció de la
certificació de la qualitat segons la norma ISO
9001:2000 passen per una primera fase d’asses-

L'

Horari d'atenció al públic
de l'Ajuntament i

de l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà de Bellavista

De 8.30 a 14 h,
de dilluns a divendres.
I dijous, de 16 a 18 h.

sorament del personal de l’Àrea i identificació dels
processos a seguir, una posterior fase d’implan-
tació, seguida d’una auditoria interna per comprovar
que la implantació del sistema s’ha fet correc-
tament i finalment la certificació, per part d’auditors
externs d’una entitat homologada per a les certi-
ficacions.

Per a la implantació del sistema de qualitat
s’ha sol.licitat un ajut econòmic al CIDEM, Centre
d’Innovació i Desenvolupament Empresarial del
Departament de Treball, Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat de Catalunya, que ha
estat aprovat per un import de 1.800 euros.

Estem treballant per poder obtenir la
certificació de l’Àrea de Dinamització Econòmica
de l'Ajuntament de les Franqueses durant el proper
mes de maig.

al CIFO Vallès, al carrer de Sant Isidre, s/n (antiga
caserna militar) de Corró d’Avall.

Una classe
del curs de
Composició
i restauració
de vitralls
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Televisió local de
les Franqueses

Canal 55 de la UHF
Els dimecres,

a les 14.30 h i a les 20.30 h

Canal 62 de la UHF
Els dijous, a les 22.00 h,

i els dissabtes, a les 20.25 h

NOVA FREQÜÈNCIA

Formació i ocupació
per a l'any 2003

Àrea de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès afronta aquest nou any 2003 amb
energies renovades. Així, durant
aquestes primeres setmanes de gener

ja s’ha començat a estructurar els serveis que
s’oferiran als nostres usuaris.

Pel que fa a la formació ja s’ha tramitat la
sol.licitud dels cursos al Departament de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de
Catalunya, tant per a persones en situació d’atur,
com per a persones en actiu, ja que al llarg d’aquest
any l’Àrea de Dinamització Econòmica realitzarà
algun del següents cursos:

Cursos per a persones en situació d’atur:
• Administratiu comercial
• Anglès: atenció al públic
• Ofimàtica
• Socorrista aquàtic
• Empleada de la llar
Cursos per a persones en actiu:
• Administratiu comptable
• Auxiliar de comerç exterior
• Tècnic de prevenció de Riscos Laborals
• Anglès: atenció al públic
• Comptabilitat
Per altra banda, i com a conseqüència de

la bona acollida i èxit que té en els darrers anys,
ja s’ha sol .licitat al Departament de Treball,

L'

Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de
Catalunya el programa Informació i Orientació per
a la Recerca d’Ocupació (IORO), que aquest darrer
any ha donat servei a més d’un centenar de per-
sones, de les quals prop del 50% han trobat feina.

Com ve sent costum, l’Àrea de Dinamització
Econòmica també ha presentat sol .licitud de Plans
d’Ocupació, amb l’objectiu d’augmentar l’ocupa-
bilitat d’aquelles persones amb més dificultats per
trobar feina.

Per últim, ja s’ha tramitat la renovació del
Servei Català de Col .locació, com a mitjà per a
donar un millor servei i complementar els serveis
de Borsa de Treball i Club de la Feina de l’Àrea de
Dinamització Econòmica.

Tots aquests serveis completen els que es
porten durant tot l’any des d'aquesta àrea de
l'Ajuntament com són la Borsa de Treball, Club de
la Feina, Assessorament a autoemprenedors,
Suport i informació empresarial...

a j u n t a m e n t
Alcaldia...................................
Benestar Social i Joventut..............
Biblioteca Municipal.........
Cultura i Educació...........................
Dinamització Econòmica.........
Escola de Música..................
Esports..................................
Governació..............................
Intervenció................................
Obres, Serveis i Medi Ambient....
Punt d’Informació Juvenil...........
Sanitat..........................................................
Secretaria.......................................
Urbanisme......................................

francesc.torne@lesfranqueses.org
agata.gelpi@lesfranqueses.org

biblioteca.franqueses@lesfranqueses.org
jose.algar@lesfranqueses.org

montse.aliberch@lesfranqueses.org
emfranqueses@conservatori-liceu.es

josep.campana@lesfranqueses.org
joaquim.martin@lesfranqueses.org

joaquim.bach@lesfranqueses.org
salvador.lujan@lesfranqueses.org
pij.franqueses@lesfranqueses.org

velayosbr@diba.es
jordi.roca@lesfranqueses.org
joan.valls@lesfranqueses.org

adreces electròniques

De dilluns a divendres: de les 17 h a les 8 h
del dia següent, dirigiu-vos a la Policlínica del
Vallès (C/ Girona, 5-7 - Granollers), telèfon 93
870 26 41.

Dissabtes: de 9 a 17 h, dirigiu-vos al nou
CAP Les Franqueses (C/ Girona, 290). A par-
tir de les 17 h, dirigiu-vos a la Policlínica del
Vallès.

Diumenges i festius:  dirigiu-vos a la
Policlínica.

Injectables: dissabtes, de 9 a 9.30 h al CAP
Les Franqueses. Diumenges i festius, de 9 a
10 h a la Policlínica del Vallès.

(CORRÓ D'AVALL, LLERONA, MARATA,
CORRÓ D'AMUNT, BELLAVISTA I GRANOLLERS NORD)

U R G È N C I E S
M È D I Q U E S
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Horari dels Centres de Salut
SANITAT

CONSULTA

7
6

7
8

3

2

11

10

11
10

3

2

5

4

2

2

7
8

9

10

2

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

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. Nati Albadalejo

Dra. VILLAR
Inf. Imma Roura

Dr. PUJOL
Inf. Isabel Saborit

Llevadora

Assistent social

INJECTABLES

Extraccions/anàlisis

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

De dilluns a dijous. Hores a convenir

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)

METGE

Dr. REBORDOSA
Infermera Fina Suari

Dra. URIZ
Inf. Anna Guimet

Dra. PALERO

Inf. Maribel Martínez

Dra. ROMO

Inf. Dolors Castro

Dra. DUCET
Inf. Chary Lucas

Dr. MARCAS

Inf. Laura Palma

Dra. TORRALBA

Inf. Marisol Méndez

Dr. PRESAS

Inf. Carmen Conde

Dr. OLID
Inf. Ángeles Miquel

Dr. BENEDÉ

Inf. Imma Morlans

Llevadora. Carme Biern

INJECTABLES

CAP LES FRANQUESES (Centre d'Atenció Primària obert de 8 a 20 h)

CAP CORRÓ D'AVALL (Centre d'Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
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Consells de salut ( i 2)
ontinuant els consells de salut que vam
encetar en el darrer Butlletí Municipal
parlant de la grip, aquesta vegada us
parlem del refredat comú. Es tracta d'una
infecció respiratòria de nas amb secreció

mucopurulenta causada per diferents virus.
Es contagia per via aèria i pels dits

contaminats que toquen el nas o els ulls. El quadre
clínic del refredat és molt semblant al de la grip,
encara que no tan agressiu i amb menys febre o,
fins i tot, sense febre.

No hi ha vacuna profilàctica. El tractament
és el mateix de la grip: cal prendre analgèsics-
antitèrmics (paracetamol o àcid acetilsalisílic) i
mesures generals com repòs, beure força líquids,
fer bafs... Si els símptomes persisteixen, cal con-
sultar el metge de capçalera.

Quan es parla del tractament del refredat
comú i de la grip, no es considera cap tipus de
tractament inicial amb antibiòtics, ja que aquests
medicaments només s'han de prendre en el supòsit

C
que sorgeixin complicacions en les malalties. Si
es prenen de manera innecessària estem actuant
negativament en la nostra salut.

GOVERNACIÓ

Informació de la Policia Local
sobre la violència domèstica

Sóc víctima de maltractaments. Quins
drets tinc?

a) La víctima i els fills poden deixar el
domicili si al llarg dels 30 dies següents, mitjançant
un advocat d'ofici o particular, interposa una de-
manda de separació. En aquest cas, deixar el
domicili conjugal no implica la pèrdua dels drets
legals de la víctima, pensió, ús del domicili, guar-
da dels fills, etc. També pot demanar que es
quedin amb ella els fills subjectes a la potestat
del pare i la mare (art. 102 i següents del C.C.).

b) Si durant el procés de separació la vícti-
ma continua al domicili conjugal, els delictes que
s'hi produeixin (noves agressions, etc.), cal de-
nunciar-los.

c) L'advocat de la víctima pot demanar
protecció policial a l'hora d'anar al domicili conjugal
a recollir els seus objectes personals.

d) La víctima pot retirar del domicili els seus
documents sobre contractes, béns...

e) Si no té recursos econòmics, pot anar a
una casa refugi.

f) Si la víctima detecta un risc greu per a si
mateixa o per als seus fills, pot demanar les
mesures provisionalíssimes mitjançant un advocat
preferiblement. Paral .lelament ha de demanar la
separació. Les mesures adoptades són vigents
fins que es dicti sentència de separació.

g) La víctima pot i ha de demanar un
certificat mèdic de l'agressió per adjuntar a la
denúncia. Posteriorment també podrà demanar
obtenir una certificació del metge forense.

h) Si els ingressos de la víctima no supe-
ren el doble del salari mínim interprofessional pot
demanar el benefici de justícia gratuïta i, per tant,
un advocat d'ofici.

i) Hi ha entitats d'ajut extern.

Metge de reforç per
atendre els afectats
per l'epidèmia de grip

Institut Català de la Salut ha concedit
durant els mesos de gener, febrer i març
els serveis d'un metge de reforç a l'Àrea
Bàsica de Salut Granollers Nord-Les
Franqueses. El motiu és poder atendre

la sobrecàrrega assistencial que es preveu que hi
haurà amb la possible epidèmia de grip que nor-
malment arriba en aquestes dates.

La metgessa de reforç és la doctora Izquier-
do, que atendrà tant al CAP Les Franqueses com
al CAP Corró d'Avall els pacients de pediatria i de
medicina general.

L'



Què puc fer davant de les agressions
de la meva parella?

a) Si els maltractaments són físics, si ha
patit lesions, cal que vagi a un centre mèdic perquè
li recullin exhaustivament les lesions que pateix,
sol .licitant l'informe de lesions i tornant-hi
regularment si les lesions l'incapaciten durant un
període llarg de temps.

b) Cal que vagi a la Policia amb l'informe
de lesions. Pot demanar protecció en casos
urgents.

c) Llegeixi atentament la denúncia abans
de firmar-la i exigeixi que s'hi inclogui tot el que
consideri important.

d) També pot anar directament al jutjat de
guàrdia i sol .licitar que la visiti el metge forense.

e) En el cas que es dirigeixi al jutjat de
guàrdia, pot sol .licitar que s'adoptin mesures
urgents per aconseguir que l'agressor no se li pugui
acostar.

f) En totes les comunitats autònomes
existeixen serveis d'atenció a la dona maltractada
els telèfons dels quals solen estar exposats en
lloc públics i generalment són gratuïts.

g) És aconsellable tenir l'assessorament
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d'un advocat expert en dret de família.

h) Si no té mitjans econòmics podrà
sol .licitar un advocat d'ofici en el Col .legi
d'Advocats de la seva ciutat.

Què és una ordre d'allunyament?
És una mesura de protecció que adopta el

jutge quan perilla la integritat física d'una persona
i impedeix que l'agressor pugui apropar-se o, fins
i tot, contactar amb la persona protegida.

L'incompliment d'aquesta ordre comporta la
comissió d'un DELICTE de desobediència i, per
tant, la detenció.

Pot entrar la policia al meu domicili a
fer fora el meu cònjuge?

Els agents només poden entrar en el
domicili si tenen el consentiment explícit de totes
les persones majors d'edat que hi visquin. En cas
contrari, han de romandre a l'exterior de la vivenda,
llevat que es produexi un delicte flagrant (les ame-
naces greus són delicte).

La sala segona del Tribunal Suprem ha
establert aquest criteri a la sentència de 14 de
novembre de 2000.

Els vehicles abandonats al carrer
n dels problemes més importants de
totes les ciutats a nivell de trànsit, i
fins i tot de medi ambient està generat
de forma directa o indirecta pel continu
augment del parc automobilístic.

Aquest augment genera problemes de convi-
vència per la manca d’estacionaments, la
fluïdesa del trànsit i els vehicles abandonats.

En aquet últim apartat l’Àrea de Gover-
nació té una especial preocupació per la manca
d’estacionament a les zones urbanes del
municipi i pel deteriorament de la imatge del
municipi que l'abandonament d'aquests vehicles
suposa.

És per això que aprofitem per explicar
quins són els tràmits legals a complir per
qualificar un vehicle com a residu sòlid a la via
pública i, per tant, procedir a la seva retirada.

• Localització del vehicle, ja sigui per
observació dels agents de policia o per denúncia
de qualsevol ciutadà.

• Passat un mes des de la seva localit-
zació sense moure’s i amb signes d’abando-

U
nament (ITV caducada, no tenir assegurança
obligatòria, desperfectes, etc.) s’obre expedient
per abandonament.

• Es comunica mitjançant correu certificat
al titular ordenant la seva retirada fins a rebre
notificació (fins a dues vegades).

• Paral.lelament es procedeix a denunciar
per abandonament el titular del vehicle.

• En cas de no localització del titular es
publica al BOP.

• Passats aquests tràmits i com a mínim
dos mesos des de la seva localització es pro-
cedeix a la seva declaració com a residu sòlid
sent retirat al dipòsit.

Cal recordar que si el vehicle es mou en
circulació ni que sigui uns metres, la llei obliga a
iniciar el procediment. És per això que moltes
vegades queixes i preguntes que arriben a la
nostra Oficina d’Atenció Policial són en refe-
rència al fet que tardem molt en treure del carrer
els cotxes abandonats. Tornem a reiterar que
ajustem molt els procediments buscant el be-
nefici dels veïns.


