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»»»»»» Bellavista Corró dAmunt Corró dAvall Llerona Marata

[

Es construiran pisos de lloguer
amb protecció oficial a Llerona

]

> pàg. 12

[

Cinc mil persones es manifesten
en contra del Quart Cinturó

]

> pàg. 12

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

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

Centre de Joves de Bellavista
Centre de Joves de Corró d'Avall
Servei d'Informació Juvenil Bellavista
Servei d'inf. Juvenil Corró d'Avall

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

> Ajuntament
Oficines del SAC de l'ajuntament
Oficines del SAC de Bellavista
Dinamització Econòmica
Serveis Socials
Patronat Municipal de Cultura
Patronat Municipal d'Esports
Consell del Poble de Llerona

93 846 76 76
93 846 45 42
93 844 30 40
93 846 58 62
93 846 65 06
93 846 70 83
93 849 39 39

> Centres de salut
CAP Bellavista
CAP Corró d'Avall

93 861 80 30
93 840 42 00

93 840 03 05
93 846 87 00
93 846 86 99
93 840 59 90

> Instal.lacions esportives
Complex Esportiu Mpal. (pisc. coberta)
Zona Esportiva de Llerona
Camp de Futbol de Corró d'Avall
Pistes Municipals de Petanca
Zona Esportiva Mpal. de Corró d'Amunt

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

> Centres culturals
Centre Cultural Can Ganduxer
Biblioteca Municipal
Casal Cultural de Corró d'Avall
Centre Cultural de Bellavista
Centre Cultural de Marata
Centre d'Art i Noves Tecnologies Can Font

Santa Eulàlia de Corró d'Avall
Santa Maria de Llerona
Santa Coloma de Marata
Sant Mamet de Corró d'Amunt

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

> Centres per a la gent gran
Casal d'avis i Centre Social de Bellavista
Casal d'avis de Corró d'Avall
Centre de Dia de Corró d'Avall
Residència Les Franqueses

93 846 65 06
93 840 43 88
93 846 83 16
93 840 57 82
93 849 31 04
93 840 33 75

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

> Transports
902 24 02 02
93 870 78 60
629 94 19 50
93 846 30 75

RENFE (informació)
Autobusos Sagalés
Taxis M. Eugenia Hernández
Taxis Miguel Azor

> Companyies de serveis
Enher-Fecsa (electricitat)
Estabanell y Pahisa (electricitat)
Gas Natural
Sorea (aigua) - oficines
Sorea (aigua) - avaries

93 701 73 00
93 860 91 00
93 870 32 54
93 879 49 46
902 25 03 70

> Altres

> Serveis infantils i juvenils
Casal Infantil de Bellavista
Casal Infantil de Corró d'Avall

93 840 35 75
93 849 84 83
93 846 62 29
93 849 55 94
93 846 32 16
93 840 22 15
93 840 28 52
93 846 56 36
93 840 26 53
93 840 39 30
93 861 62 57
93 844 30 40

> Parròquies

> Farmàcies
Bellavista
Corró d'Avall (ctra. de Ribes)
Corró d'Avall (C/ Sant Antoni)

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

93 840 57 80
93 846 65 06

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

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

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

gener

dos mil vuit

ALCALDIA (Francesc Torné)
ESPORTS (Josep Badia)
SERVEIS MUNICIPALS (Josep Badia)
PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI (Martí Rosàs)
HISENDA I RÈGIM INTERIOR (Ferran Jiménez)
CULTURA (Francesc Colomé)
SEGURETAT CIUTADANA I MEDI AMBIENT (José Ramírez)
EDUCACIÓ I JOVENTUT (Núria Claveria)
BENESTAR SOCIAL I SANITAT (Rosa Colomé)
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA (Josep M. Dia)

dies

LFDV
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dimecres de 16 a 18 h
dimarts de 19 a 20 h (Complex Esportiu Municipal)
dilluns de 18 a 19 h
dijous de 17 a 18 h
dimarts d'11 a 13 h i dijous de 16 a 18 h
dijous de 17 a 18 h (Centre Cultural Can Ganduxer)
dimarts de 18 a 20 h
dijous de 17 a 18.30 h
dijous de 18 a 19 h
dilluns de 19 a 21 h (Centre de Recursos Agraris)

per a la recollida
de trastos i voluminosos 900 101 338
Bellavista dimarts Resta del municipi dijous
MOLT IMPORTANT!
Abans de deixar-los al
carrer cal trucar al tel.

opinió «««««

FOTO: Dolors Porredón

La reconversió de la
carretera de Ribes

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

Fa més de quatre anys que es va
signar la cessió de la carretera de
Ribes amb la Generalitat de
Catalunya, perquè una vegada fetes
les obres pactades, lAjuntament es
f es càrr ec de lesment ada
carretera que creua el municipi i
que passarà a competència
municipal.
Les obres encara no shan acabat
i, per tant, la cessió encara no és
efectiva, però des de linici ja hem
començat a pensar com sha de
reconvertir aquesta antiga via de

comunicació per ser un carrer del
municipi, el que diríem un Carrer
Major i no pas una carretera de
trànsit, tal com havia estat fins ara.
Les idees i els treballs per
estudiar aquesta qüestió han estat
diversos, amb lobjectiu de tenir en
compte totes les sensibilitats i
poder donar una projecció de futur
a aquest espai tan important.
A partir dels treballs destudi de
la Universitat Politècnica de
Catalunya, que donaven diverses
visions urbanes per a aquest espai,
vam començar a analitzar la
complexitat i les moltes possibilitats
que tenia la reconversió.
Posteriorment, shan seguit
estudiant qüestions diverses: la
implantació de la Ronda, les
necessitats del trànsit urbà, el
transport públic, etc.
Les possibilitats són moltes, així
com també ho són les sensibilitats

a lentorn dun espai tan
concorregut com aquest. Per això,
cal treballar amb una visió àmplia
que savanci al temps i que reculli
les problemàtiques i necessitats
que conflueixin a lentorn duna via
tan important com aquesta; una via
que ja la van fer important els
romans i que va enllaçar els pobles
del Vallès amb la plana de Vic.
Per fer aquest procediment sha
elaborat un avantprojecte que
donarà a conèixer la reconversió i
que tindrà la voluntat de fer un
debat ober t que f aciliti la
participació ciutadana en la definició
dels objectius, que ens ajudi a fer
un bon plantejament que ens
permeti mirar al futur amb
optimisme i que millori el nostre
entorn en benefici de la ciutadania
i del seu progrés social.
Estic segur que ho aconseguirem
i farem una molt bona feina.

sumari «««««
5> Cultura: Els Reis d'Orient passen
pel municipi amb tres cavalcades
molt lluïdes i participatives

12> Planificació del territori: Cinc
mil persones surten al carrer per
manifestar-se en contra del Quart
Cinturó

7> Cultura: Concert de nadales dels
alumnes del CEIP Joan Sanpera
9> Serveis municipals i medi
ambient: Es construeix una vorera
per a vianants al gual de Cal
Forcaire, a Corró d'Avall

17> Benestar Social i Joventut: Els
Serveis Socials de Corró d'Amunt,
Corró d'Avall, Llerona i Marata es
traslladen a Can Ganduxer
19> Benestar Social i Joventut: Els
joves de les Franqueses celebren
el Dia Muncdial de la lluita contra
la Sida

FOTO: JORDI PEY

13> Planificació del territori: S'obre
un procés de participació
ciutadana per a la reconversió de
la ctra. de Ribes

20> Esports: 250 nens i nenes
participen al segon Parc Lúdic i
Esportiu de Nadal
gener

dos mil vuit

11> Serveis municipals i medi
ambient: Millora de l'enllumenat
públic a diversos carrers

15> Dinamització econòmica: La XII
Fira Mercat de Nadal i III d'Entitats
atreu més públic que en edicions
anteriors

21> Esports: Presentació dels
equips de bàsquet
FOTO INFERIOR PORTADA:
LLUÍS BRUNET TRAFICANT D'IMATGES
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»»»»» opinió

Un nou conveni
per a tots

Josep Badia i Torrents
Primer tinent d'alcalde
Partit Popular

El dia 29 d'octubre, Imma
Navarro, com a directora d'Apadis,
i jo, com a president del Patronat
Municipal d'Esports, vam signar un
conveni de col·laboració amb el
programa adreçat a les persones
amb discapacitats físiques i
mentals. Això permetrà que els
socis de l'entitat puguin practicar
tota mena d'esports dins de les
instal·lacions municipals, així com,
de diverses activitats que es faran
fora del centre.
És un pas endavant molt
impor t ant, ja que aquest es
persones es podran anar integrant
en l'àmbit de l'esport, practicant
tota mena d'activitats, tant d'oci

com espor tives. El Patronat
Municipal d'Espor ts serà el
resposable d'establir la
programació, la coordinació, i la
supervisió de les activitats que
realitzaran, i la Fundació Apadis,
s'encarregarà d'apor t ar els
recursos humans necessaris. Hem
de tenir en compte que aquesta
fundació ja té inscrites 97 persones
amb discapacitats i són aquestes
les que es beneficiaran de la firma
d'aquest conveni, el qual contribuirà
al desenvolupament físic i psíquic
de les persones amb disminució,
les quals podran gaudir d'una millor
qualitat de vida.
Són aquests ciutadans els que
podran practicar cada dimarts i
dimecres tai-txi, jocs esportius,
bàsquet i expressió corporal, entre
d'altres activitats psicomotrius, així
com de diverses sortides mensuals,
com les jornades intensives de
bàdminton i de tir amb arc; també
es faran unes colònies per practicar
piragüisme i golf, que se solen fer
a la Seu d'Urgell.

Esperem que aquesta novetat
sigui el primer pas per aconseguir
una millor integració d'aquests
ciutadans al teixit esportiu de la
ciutat. La nostra tasca és la de
seguir vetllant per ells, que l'únic
que desitgen és ser feliços i poder
gaudir d'una millor qualitat de vida.
Per això, seguirem insistint a
millorar i ampliar l'oferta d'activitats,
adoptant el compromís de fer un
seguiment de les mateixes, canviant
aquelles que no siguin adients i
adequant-les a les necessitats del
moment.
Aquest any hem aconseguit una
subvenció de 1.000 euros perquè
l'entitat pugui desenvolupar totes
aquestes tasques, i tenim
l'esperança d'incrementar-la els
p r o p e r s a n y s . Hem d'ésser
conscients que aquests ciutadans
no només necessiten la nostra
ajuda, l'ajuda del Patronat Municipal
d'Esports, sinó la de cadascú de
nosaltres.
Un somriure es mereix un esforç
per part de tots.

HORARI DATENCIÓ AL PÚBLIC
A L'AJUNTAMENT

gener

> de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
> dimarts i dijous de 16 a 18 h*

dos mil vuit

* excepte del 15 de juny al 15 de setembre, que estarà tancat a la tarda
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cavalcada de reis «««««

Els Reis d'Orient passen pel municipi amb
tres cavalcades molt lluïdes i participatives
Les tres cavalcades de Reis a les
Franqueses (Corró dAvall, Bellavista
i Llerona) han estat un èxit de
participació. Enguany, la Cavalcada
de Corró dAvall, organitzada pel
Patronat Municipal de Cultura i
Educació amb la col·laboració
dentitats i serveis municipals, ha
presentat diverses novetats, com
activitats prèvies a la plaça de
lAjuntament, larribada dels Reis en
un vehicle descapotable, una
fantasiosa decoració de les
carrosses reials, un nou vestuari
per als reis i els patges, i un nou
recorregut. Tots aquests elements
han contribuït a donar un nou impuls
i més lluïment a la Cavalcada de
Corró dAvall.
La plaça de lAjuntament es va
omplir ben aviat de nens i nenes
que van participar en el taller de
fanalets, acompanyat dun got de
xocolata calenta per fer passar el
fred, i de lespectacle danimació
infantil Embolica que fa fort de la

c o mp a n y i a Tr e n c a m a n d r e s .
Seguidament, van arribar SSMM
els Reis dOrient, que van iniciar el
recorregut pels carrers de Corró
dAvall sobre unes espectaculars
carrosses, fins a arribar al Casal
Cultural de Corró dAvall, on els nens
i les nenes van lliurar les seves
cartes a Melcior, Gaspar i Baltasar.
El Patronat Municipal de Cultura
i Educació sha mostrat molt agraït
per la tasca realitzada per totes les
persones que han fet possible
aquesta Cavalcada: voluntaris,
associacions, entitats i serveis
municipals. A banda de la Cavalcada
de Corró dAvall, les Franqueses va
tenir dues cavalcades més: una a
Bellavis t a, or ganitzada per
lAssociació de Veïns de Bellavista,
que va recórrer els carrers del nucli
fins arribar al Centre Cultural; i una
altra a Llerona, organitzada per
Festes Laurona, que va anar des
de la plaça de Santa Margarida fins
al Casal Parroquial.

1

2

3

4

6

gener
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5
1 i 2. Cavalcada a Corró d'Avall. 3 i 4. Cavalcada a Bellavista. 5 i 6. Cavalcada a Llerona
FOTOS 2, 5 i 6: JORDI PEY. FOTOS 3 i 4: SARA M.
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»»»»» cultura i educació

Curs de massatge infantil a les
escoles bressol municipals

Increment del fons
audiovisual de la
Biblioteca Municipal

El passat 14 de novembre va
començar el curs de massatge
infantil a les escoles bressol
municipals Les Tres Bessones i
Massagran. Aquest curs està

La Biblioteca Municipal de les
Franqueses ha augmentat el fons
audiovisual de la sala infantil per tal
doferir més varietat i qualitat de
dvds, cds i cd-roms als usuaris
daquest espai.
Entre les novetats hi podreu
trobar els següents documents:
-DVDS: "Barrio Sésamo", "La
abeja Maya", "Los Picapiedra",
"Caillou", "Peter Pan", "Los Lunnis",
"Oso Yogui", "Stuart Little", "Dumbo",
"Ratatouille", "Mary Poppins", "Shrek
Tercero", "Món de Beatrix Potter",
"Matilda", "El Viaje de Chihiro", i molts
més!
-CD-ROMS: "La meva biblioteca",
"Els 100 millors jocs musicals dels
Otijocs", "Faves comptades",
"Larmari de les joguines", "Dalí o el
somni de la mosca", etc.
-CDS: "Tocatimbal 7", "Cançons
de bressol i de falda", "Supernadales
2", "Despierta ya! (Los Lunnis)", etc.

adreçat als pares, mares i també
a les educadores de la classe dels
nadons (de 4-12 mesos) .
La importància d'aquest curs
radica en el fet que en aquestes
primeres edats
el tacte és un
poderós mitjà
de comunicació
que permet
desenvolupar
aspectes fisiològics, psicològics i emocionals del
nadó, alhora
que també
permet potenciar el vincle
afectiu i emocional entr e
mares i pares,
El curs serveix per potenciar el vincle afectiu i emocional
i fills i filles.
entre pares, mares, fills i filles

Zones de proximitat sí/no

gener

dos mil vuit
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El 13 de desembre va tenir lloc
la sessió del Consell Escolar
Municipal, en la qual participen
agents de tota la comunitat
educativa, des de representants de
les escoles i de les AMPA, fins a
representants de lAjuntament i del
Departament dEducació.
En la sessió, es van presentar
diferents propostes de delimitació
de zones, de manera que les
famílies amb domicili més proper a
cada centre puguin tenir una certa
prioritat. Finalment, es va acordar
ajornar la decisió daplicar o no
zones de proximitat, i deixar un
temps de reflexió i de consulta a
les famílies afectades.
Tenint en compte aquest acord,
el Patronat Municipal de Cultura i
Educació ha fet arribar a totes les
famílies amb fills d'entre 0 i 11 anys
d'edat un escrit explicatiu i de
consulta en el qual poden opinar

sobre la conveniència o no destablir
zones de proximitat.
I N FO R M AC I Ó S O B R E E L
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I
LES ZONES DE PROXIMITAT
El procés dadmissió dalumnat
als Centres dEducació Infantil i
Primària està regulat pel Decret
75/2007, de 27 de març, de
manera que quan una família
sol·licita plaça dins del termini de
pr einscripció pugui escollir,
lliurement, centre. Si al centre
escollit hi ha disponibilitat suficient
de places per encabir el total de la
demanda -independentment dels
criteris de prioritat- la plaça, per
dret, li serà atorgada. Ara bé, en
ocasions passa que les demandes
no es distribueixen de manera
uniforme entre els diferents centres
existents i en ocasions en algun
centre es produeix més demanda

que places disponibles.
Per resoldre aquestes situacions
la normativa concreta els criteris
generals i, també, els
complementaris que tots els
centres han de seguir per marcar
un ordre de prioritat a l'hora danar
atorgant plaça en un o altre centre.
La normativa també preveu que
els municipis puguin proposar al
Departament dEducació de la
Generalitat de Catalunya
(adminis tr ació encar r egada
daprovar les normes de
preinscripció de les convocatòries
de cada curs) establir o afegir el
criteri de la proximitat dins del
mateix municipi: és a dir un criteri
que permet -davant duna situació
de més demanda que places
disponibles- donar prioritat per
ocupar les places disponibles als
veïns que tinguin el domicili situat
més a prop del centre sol·licitat.

cultura i educació «««««
Dos concerts de
Nadal de l'Escola
Municipal de Música

Concert de nadales dels alumnes
del CEIP Joan Sanpera

Com cada any per finalitzar el primer trimestre del curs, les diferents
formacions de lEscola Municipal de
Música Claudi Arimany van oferir el
concert de Nadal. Aquest any es
van fer dos concerts, el 17 de desembre, al Teatre-Auditori de Bellavista: un a càrrec dels més petits de
l'escola, i un altre amb les agrupacions, amb gran afluència de públic.

El 21 de desembre, alumnes i
professors del CEIP Joan Sanpera
van ocupar la plaça de lAjuntament
per oferir el tradicional concert de
Nadal. Amb molt dinamisme, dirigits
per la professora de música, van
aconseguir emocionar tots els
espectadors amb un recital de
nadales obert a tothom i en en qual
van participar-hi des dels més petits
de 3 anys fins als més grans, és a
dir professores i professors.
El Patronat Municipal de Cultura
i Educació i la regidora d'Educació,
Núria Claveria, van felicitar lequip
directiu i docent per la iniciativa i el
grau dimplicació, així com els
alumnes per la seva destacada
actuació.

Assumpta Montellà
parlarà de la
maternitat d'Elna
El proper 15 de febrer a les 20
h al Centre dArt i Noves Tecnologies
Can Font tindrà lloc la conferència
"La maternitat dElna, un oasi
dhumanitat", a càrrec de la
historiadora i escriptora Assumpta
Montellà. En aquesta xerrada,
Montellà parlarà de la creació
daquesta maternitat que assistia
les dones embarassades recloses
en els camps de concentració
dArgelers, Ribesaltes, Sant Cebrià
i el Barcarès, i de qui la va impulsar,
la suïssa Elisabeth Eldenbenth.
Aq u e s t a c o n f e r è n c i a e s t à
organitzada pel Patronat Municipal
de Cultura i Educació i el Servei
Comarcal de Català del Consorci
per a la Normalització Lingüística.

La II República a les
Franqueses
Els historiadors Joan Garriga i
Eduard Navarro han portat a terme
un treball de recerca sobre la
Segona República (entre 1931 i
1939) a les Franqueses. Aquest
estudi serà el setè volum de la
col·lecció "Les Franqueses", que
promou el Patronat Municipal de
Cultura i Educació des de lany
2000. El nou volum, com ja és
habitual, es presentarà el proper
mes dabril, coincidint amb el
lliurament de premis del Concurs
Literari de Sant Jordi.

Un moment del concert a la plaça de l'Ajuntament
FOTO: CEIP JOAN SANPERA

Club de lectura a la Biblioteca
El Club de lectura de la Biblioteca
Municipal consisteix en una trobada
voluntària dun grup de persones a
qui els agrada llegir, per tal de
debatre la lectura duna obra
literària comuna, generalment una
novel·la. Aquesta activitat té com a
objectiu fomentar uns hàbits de
lectura que han de conduir al diàleg,
així com fer difusió de l'equipament
i dels recursos de què disposa.
El Club de lectura es fa cada

primer dijous de mes de 18 a
19.30 h a la sala dactes de la
Biblioteca Municipal. El llibre a llegir
el facilita la mateixa Biblioteca a
través del servei de préstec amb
les altres biblioteques de la xarxa.
Dijous 7 de febrer tindrà lloc la
primera sessió, en què es parlarà
de lobra "Lúltima trobada", de
Sandor Marai. Per a més informació, adreceu-vos a la Biblioteca
Municipal.

Recuperació de l'aeròdrom de
Rosanes a Llerona
La Junta de Govern Local va
acordar en la sessió del 27 de
desembre adherir-se al projecte
per a lestabliment dun itinerari
senyalitzat que destaqui els
principals vestigis de laeròdrom de
Rosanes. Aquest acord té lobjectiu
de donar elements dinterpretació
als visitants, oferint una proposta
museogràfica atractiva amb un
contingut rigorós i en un àmbit camp daviació de la Guerra Civilmolt poc explotat fins al moment.

Aquest projecte l'impulsaran
conjuntament els ajuntaments de
les Franqueses, la Garriga i l'Ametlla
del Vallès, termes municipals on
estava situat aquest camp de vol
republicà. A més, es participarà en
la convocatòria de subvencions del
Departament dInterior, Relacions
Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya per a
projectes adreçats a recuperar i
posar en valor el patrimoni
memorial democràtic.

gener
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II Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars
1.475 espect ador s en la
temporada setembre-desembre de
2007 i una mitjana de 178
persones als espectacles de
pagament són dades que un cop
més constaten lacceptació de la

"Scrakeja't" (a
dalt) i "Alegretto"
(a baix), dos dels
espectacles que
es podran veure

programació despectacles
adreçats al públic infantil i familiar
a les Franqueses.
Al mes de gener es va iniciar la
segona temporada del II Cicle
d'Espectacles Infantils i Familiars,

que cada dissabte a les 18 h
por tarà un espectacle a les
Franqueses. El cicle, organitzat pel
Patronat Municipal de Cultura i
Educació, té previstos els
espectacles següents:

OBRA i COMPANYIA

DATA, HORA i LLOC

EL RACÓ DELS AVORRITS

9 de febrer 18 h

Cia. Pep López

Teatre-Auditori de Bellavista

OITA!!!

16 de febrer 18 h

Cia. Tabacontes

Casal Cultural de Corró d'Avall

SCRAKEJA'T

23 de febrer 18 h

Cobosmika Company

Teatre-Auditori de Bellavista

L'ILLA DEL TRESOR

1 de març 18 h

Cia. La Carreta Teatro

Casal Cultural de Corró d'Avall

ALEGRETTO. Homenatge al
"Gran Mestre Maioles"

8 de març 18 h
Teatre-Auditori de Bellavista

Cia. Teatre Mòbil

II Mostra d'Arts Escèniques "Festival dels Amateurs"
Teatre-Auditori de Bellavista
16 de febrer 22 h
AI, HOMES!
Teatre 8 de Tarragona
Comèdia

1 de març 22 h
ESTRELLES EN UN CEL DE
MATINADA
Acte Quatre de Granollers

29 de març 22 h
BESOS
Mutis pel Fons de Granollers
Comèdia musical

Tragicomèdia

12 d'abril 22 h
LA TEMPESTA
Quatre per Quatre de
Granollers
Clàssic

gener
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26 d'abril 22 h
BUFAPLANETES
Pep Bou

VENDA D'ENTRADES
1 hora abans a la taquilla del
teatre.
Preu: 6 E
A
END Preu reduït: 5 E per a persones
DE CLO

ACTE nt de premis
liurame
L

amb menys de 25 anys, més de
65 anys, aturats, pensionistes i
grups de més de 20 persones

MÉS INFORMACIÓ:
93 846 65 06
www.lesfranqueses.cat

serveis municipals i medi ambient «««««

Es construeix una vorera per a vianants
al gual de Cal Forcaire, a Corró d'Avall
LAjuntament de les Franqueses
ha fet construir una vorera per a
vianants al gual de Cal Forcaire, a
Corró d'Avall.
La vorera s'ha construït per tal
que les persones que van a peu
puguin travessar duna banda a
laltra del riu Congost amb
comoditat i sense haver destar
pendent del gran volum de vehicles
que circulen pel gual. Aquesta nova
vorera, que és de formigó i té 1,50
metres d'amplada, enllaça el
passeig fluvial amb la vorera del
carrer de Cal Forcaire.
La realització ha anat a càrrec
de lempresa Construcciones y
Rebajes Árids, SA.

Els vianants poden caminar amb tota seguretat pel gual de Cal Forcaire

S'instal·len altaveus adaptats per a
invidents a tots els semàfors de vianants
LAjuntament de les Franqueses
ha acabat dinstal·lar els altaveus
adaptats per a invidents a tots els
punts semafòrics on hi ha passos
de vianants del municipi.
En concret, els altaveus, un total
de 24, shan posat a la plaça de
Gaudí, a la plaça de lEscorxador, al
davant de lestació de Renfe de

Corró dAvall, al davant de la plaça
de lEstiu i al davant de lestació de
Renfe de Bellavista.
Paral·lelament, la Generalitat de
Catalunya ha instal·lat dos semàfors
de les mateixes característiques a
lavinguda de Catalunya, a Llerona.
Aquests semàfors funcionen amb
un comandament a distància que

les persones invidents accionen
quan volen creuar el carrer. Els
interessats a disposar d'aquest
comandament, el poden sol·licitar
a les oficines del SAC situades a
l'edif ici de lAjunt ament i a
Bellavista.
Aquesta instal·lació semafòrica
ha costat 20.000 euros.

gener

dos mil vuit

L'encreuament de la plaça de Gaudí (esquerra) i davant l'estació de Renfe de
Bellavista (dreta), dos dels punts semafòrics on s'han instal·lat els altaveus

LFDV
pàg. nou

»»»»» serveis municipals i medi ambient

Un any del servei municipal de recollida
de paper i cartró als comerços
El 8 de gener va fer un any que
va entrar en funcionament el servei
de recollida porta a porta de paper
i cartró als comerços del nostre
municipi. D'aquest servei, que és
gratuït, se'n beneficien més de doscents comerços de les Franqueses.

Amb la posada en funcionament
daquest nou servei, es pretenia
millorar el servei de recollida
descombraries i de neteja viària,
amb la voluntat daugmentar-ne la
seva eficàcia i disminuir les
molèsties a la ciutadania.
La recollida
porta a porta
de paper i
cartró ha
tingut una molt
bona acollida
entre els
comerços i es
pot afirmar que
aquest servei
funciona i està
totalment
consolidat. El
nombre de
q u e i x e s
En un any s'han recollit 35.900 kg de paper i cartró
rebudes han

estat molt poques, tenint en compte
la gran quantitat de comerços que
utilitzen el servei, i la majoria
d'aquestes han estat per descuits
en la recollida del cartró, fet que
s'ha solucionat amb una trucada a
l'Ajuntament.
En un any de funcionament del
servei s'han recollit als comerços
de les Franqueses un total de
35.900 kg de paper i cartró que
s'han traslladat directament a la
planta de reciclatge. Amb aquest
procés s'ha evitat que la quantitat
de paper i cartró recollida hagi anat
a parar a l'abocador.
Tot i els bon resultats aconseguits
aquest primer any, no ens podem
quedar aquí. Cal continuar endavant
amb l'objectiu d'augmentar, d'una
banda, el nombre de comerços que
fan ús d'aquest servei, i de l'altra,
la quantitat de cartró recollit.

Com funciona el servei de recollida?

» Els comerciants han de treure els cartrons plegats,
gener

dos mil vuit

» El servei es porta a terme tres dies a
la setmana: dilluns, dimecres i
divendres, entre les 14 i les 17 h

LFDV
pàg. deu

sense plàstics i altres elements que es trobin als
embalatges, i deixar-los davant de lestabliment els
dies de la recollida dins lhorari marcat

» El servei municipal de recollida s'encarrega de portar
el material recollit a la planta de reciclatge

serveis municipals i medi ambient «««««

Millora de lenllumenat públic a carrers
de Bellavista, Corró dAvall i Llerona
LAjuntament de les Franqueses
ha fet millores en lenllumenat públic
de diversos carrers del municipi.
En concret, les millores han consistit
a substituir les làmpades de 100
W que hi havia, per unes de noves
de 150 W.
El canvi de làmpades sha fet als
nuclis de Bellavista, Corró dAvall i
Llerona. A Bellavista, shan canviat
un total de 106 punts denllumenat
públic, a indrets com la plaça Major
o els carrers de Cardedeu, Girona,
Alzina, Provença, Mallorca i Lleida,
entre molts daltres. Per la seva
banda, a Corró dAvall shan instal·lat
les noves làmpades a 23 punts,
repartits entre la plaça de la
Sagrera i els carrers de Sant Pere,
Canari i Sant Joaquim; i a Llerona,
uns altres 23 punts més, als

carrers dÀngel Guimerà, Torrent,
Ferreret, Canigó, Cadí, lEsglésia i
Santa Margarida.
Aquesta actuació, que ha anat a

càrrec de lempresa Imes, ha
permès millorar considerablement
la il·luminació daquests carrers, on
fins ara lenllumenat era deficient.

El carrer de
l'Església, a
Llerona, és un
dels carrers on
s'han canviat les
làmpades

Es remodela la placeta
del costat de Can Macià

LAjuntament de les Franqueses
ha condicionat lespai existent al
costat de Can Macià, a la carretera
de Ribes, al seu pas per Corró
dAvall. La remodelació daquest
espai ha consistit a construir-hi tres
jardineres de 8 metres de llarg i 3
metres dample cadascuna. Les
jardineres shan construït pensant
a ser utilitzades també com a banc,
per això tenen una alçada de 40
centímetres. Per complet ar
lactuació, s'han plantat arbres i
sha omplert linterior de les
jardineres amb escorça darbre.
La remodelació ha anat a càrrec
de lempresa Construcciones y
Rebajes Arids i ha millorat lestat
daquest espai per a lús dels veïns
i les veïnes de les Franqueses.
La remodelació ha
millorat aquest espai

gener

TELÈFON DEL
SERVEI DE RECOLLIDA
DE MOBLES I TRASTOS

dos mil vuit

TELÈFON DAVARIES
DE SOREA

900 101 338 902 250 370

LFDV
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»»»»» planificació territori

Cinc mil persones surten al carrer per
manifestar-se en contra del Quart Cinturó
El 18 de novembre al matí,
unes 5.000 per sones
segons lorganització van
sor tir al carrer per
manifestar-se en contra de
la construcció del Quart
Cinturó, infraestructura viària
que passaria, si es fes tal i
com està projectada, per
gran part del municipi de les
Franqueses del Vallès.
La manifestació,
organitzada per la
plataforma dentitats
Campanya Contra el Quart
Cinturó, va començar a les
11 del matí a la plaça de
l A j u n t a m e n t d e l e s
Fr a n q u e s e s a m b u n a
tractorada que va aplegar
una cinquantena de tractors

i una bicicletada amb un centenar
de ciclistes.
Els manifestants, entre els quals
hi havia lalcalde de les Franqueses
i tots els regidors del consistori
franquesí a excepció dels membres
del grup municipal socialista, van
caminar carretera de Ribes avall
fins a la plaça del Lledoner de
Granollers, on es van afegir la resta
de manifestants. La marxa va
acabar a la plaça de la Corona, on
es va llegir un manifest.
El Ple de lAjuntament de les
Franqueses ha aprovat al llarg dels
anys diverses mocions contràries
a la construcció daquesta via i
actualment té una pancar ta
penjada amb el lema No al Quart
Cinturó a ledifici consistorial i en
altres punts del municipi.

Un centenar de ciclistes van participar en la manifestació (superior).
Pancarta a l'edifici consistorial en contra del Quart Cinturó (inferior).
FOTOS: LLUÍS BRUNET TRAFICANT D'IMATGES

Es construiran 14 pisos de lloguer amb
protecció oficial a Llerona
El director general d'Habitatge
de la Generalitat de Catalunya,

Solar on es
construiran els
pisos amb
protecció oficial

gener
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Joaquim Gascó, i l'alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, van

signar el 27 de novembre a
l'Ajuntament franquesí el conveni
per a la construcció de 14
habitatges i aparcaments amb
protecció oficial al carrer del Cadí
de Llerona.
Concretament, la finca que
lAjuntament posarà a disposició de
lInstitut Català del Sòl es troba dins
la Unitat dActuació núm. 22, limitant
amb el carrer del Cadí, i té una
superfície de 801,87 metres
quadrats.
Els pisos de la pr omoció
sadjudicaran com a habitatges de
lloguer a joves i gent gran
majoritàriament, amb residència
habitual i permanent al municipi de
les Franqueses.

planificació del territori «««««

S'obre un procés de participació ciutadana
per a la reconversió de la ctra. de Ribes
Els ciutadans i les ciutadanes de
les Franqueses podran participar
activament en el projecte de
reconversió de la carretera de
Ribes en un passeig, aportant
suggeriments, alternatives i
propostes a l'avantprojecte. La
Junt a de Gover n Local de
l'Ajuntament de les Franqueses ha
acordat tirar endavant un programa
de participació ciutadana a causa
de la importància cabdal que té
aquest projecte urbanístic en el
desenvolupament del municipi, i més
especialment, a Corró d'Avall.
La carretera de Ribes es
convertirà en un passeig urbà, en
el qual es donarà prioritat als
vianants, es reduirà el trànsit rodat
i es facilitarà el desenvolupament
de les activitats comercials del
sector. Per aquest motiu, i donada
la seva importància, l'Ajuntament
de les Franqueses ha decidit posar
èmfasi en la participació dels veïns
i de les veïnes, de les associacions
i entitats, dels agents econòmics i
dels par tits polítics i altres
estaments del municipi, per tal de
definir l'actuacó i els criteris bàsics
de la intervenció.

Una imatge virtual d'un dels trams de la carretera de Ribes convertida en passeig

El programa de participació
ciutadana constarà de tres fases.
En la primera, la d'informació,
l'Ajuntament difondrà els treballs
preliminars de l'avantprojecte de
reconversió de la carretera de
Ribes, mitjançant una exposició que
actualment està instal·lada al
vestíbul de l'edifici consistorial,
sessions informatives públiques i el
web municipal, entre d'altres
mecanismes. La fase per aportar
propostes, suggeriments i

alternatives està previst que duri
uns quatre mesos.
Quan finalitzi el període d'exposició
pública es desenvoluparan dues
fases més: la de debat ciutadà, en
la qual s'empraran metodologies
per promoure el diagnòstic i el
debat de les propostes, alternatives
i suggeriments de la ciutadania; i la
de retorn, mitjançant la qual es
traslladarà a les persones i entitats
participants i a la ciutadania el
resultat del procés.

naixements i defuncions «««««
NAIXEMENTS
_Daniel López Martínez
_Jon Fuentes Andrés
_Laia Falcón Fernández
_Guillem Sánchez Miralles
_Ivana Rodríguez Bravo
_Lucía Carmona Copado
_David Calvo Pérez
_Alex Corbera López
_Ian Miranda Santos
_Nil Puntas Valverde
_Rania El Hili
_Héctor Alcolea Rodríguez
_Naiara Casellas García
_Aitor Jiménez Sobrino
_Marc Oliver Pena
_Joana Fernández Pallares
_Ainoa Gil Lozano
_Pol Colás de Argila
_Malak Mouatakif
_Víctor González García
_Carla Aguilar Hidalgo
_Sergi Morales Arnau
_Dani Encinas Jofré
_Kevin Turbi García

18-09-07
19-09-07
21-09-07
22-09-07
23-09-07
29-10-07
29-10-07
06-11-07
07-11-07
07-11-07
09-11-07
10-11-07
10-11-07
11-11-07
12-11-07
12-11-07
14-11-07
16-11-07
17-11-07
17-11-07
17-11-07
18-11-07
20-11-07
24-11-07

_Walid Manigha
_Martina Busquet Perales
_Julia Gama Cachero
_Laia Sillero Mato
_Karen Corbacho Rosell
_Laia Benedicto Pérez
_Aina Pou Martín
_Asier González Villarrubia
_Andrea Martínez Puertas
_Júlia Moya Manzano
_Xavier Gil Prat
_Alex Orduña de la Viuda

26-11-07
27-11-07
01-12-07
03-12-07
04-12-07
10-12-07
14-12-07
14-12-07
17-12-07
17-12-07
19-12-07
26-12-07

DEFUNCIONS
_Francisca Puig Nualart _ 92 anys
_Maria Gralla Pou _ 92 anys
_M. Dolores de Jesús Tello García _ 87 anys
_Maria Taulats Navarro_ 89 anys
_Marcelino Font Bartrina _ 91 anys
_Teresa Toneu Escarrà _ 63 anys
_Dolores Torrents Mir _ 93 anys
_Joaquín Jaén Calero _ 81 anys
_Juan Boix Sabaté _ 49 anys
_Ángel Aranda Ramírez _ 89 anys

08-11-07
15-11-07
22-11-07
27-11-07
05-12-07
08-12-07
12-12-07
13-12-07
13-12-07
26-12-07

gener
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Un conveni permetrà alterar
els termes municipals de les
Franqueses i Cànoves i Samalús
Carrer de la
urbanització de
Ca l'Esmandia,
a Cànoves i
Samalús

Els alcaldes de les Franqueses
del Vallès i Cànoves i Samalús
signaran properament un conveni
per alterar els termes municipals
respectius amb lobjectiu de
corregir la disfuncionalitat territorial

que representa el fet que laccés a
la urbanització Ca lEsmandia, així
com el carrer que permet lentrada
al sector oest daquesta
urbanització, es trobin dins el terme
municipal de les Franqueses.
Els dos ajuntaments
accepten l'alteració dels
respectius termes
municipals, que comportarà segregar del municipi
de les Franqueses una
porció de terreny de
18 . 6 7 8 , 6 2 m e t r e s
quadrats de superfície on
shi troba ubicat laccés a
la urbanització, així com el
carrer que permet
lentrada en el sector de
Ca lEsmandia, i agruparlo al municipi de Cànoves
i Samalús. A més, s'haurà

de segregar del municipi de
Cànoves i Samalús dues porcions
de terreny: una de 3.070,47 metres
quadrats de superfície de forma
triangular situada a la part est del
paratge de Can Manyosa; i un altre
de 15.608,15 metres quadrats, que
és termener amb el límit del terme
municipal de Cardedeu, per
agrupar-lo al municipi de les
Franqueses.
Daltra banda, lajust de la
delimitació convinguda comportarà
obligacions per part dels dos
ajuntaments. Així, lAjuntament de
les Franqueses es compromet a
redactar el projecte i executar lobra
(per si o a través dalgun ens
instrumental), de pavimentació del
camí de Can Suquet del Pla i del
camí de les Franqueses del Vallès
a Cànoves.
Per la seva banda, lAjuntament
de Cànoves i Samalús es
compromet a contribuir al finançament de lactuació, amb una
aportació econòmica de 150.000
euros, que farà efectiva en el termini
de dos mesos a comptar a partir
de la data de final dobra.

televisió
LeSFranQuESeS
Cada DIMECRES i DIUMENGE
a les 14.30 i a les 20.30 h
a Granollers TV (canal 55 de la UHF)
gener
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dinamització econòmica «««««

La XII Fira Mercat de Nadal i III dEntitats
atreu més públic que en edicions anteriors
El Centre de Recursos Agraris,
situat a la Masia de Can Ribas, va
ser lescenari el cap de setmana
del 15 i 16 de desembre de la XII
Fira Mercat de Nadal i III dEntitats,
que va tenir força més afluència de
públic que en les edicions anteriors
i shi van realitzar més activitats.
Organitzada per les àrees de
Benestar Social i Joventut, Cultura
i Educació, Dinamització Econòmica,
i el Patronat Municipal dEsports de
les Franqueses, la XII Fira Mercat
de Nadal i III dEntitats es va
inaugurar oficialment el dissabte
dia 15 a les 10.30 h a càrrec de
lalcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, i el regidor de
Dinamització Econòmica, Josep M.
Dia, així com altres regidors de
lequip de govern. Seguidament hi
va haver el tradicional tast
descudella cuinada per Pep
Salsetes. Tot i que el tast és gratuït,
lorganització va voler col·laborar com lany passat- amb la Marató
de TV3 i va situar una urna al costat
de la cua que es feia per agafar el
brou. En total es van recollir 626,45
euros i es van repartir uns 120
litres descudella.
Pel que fa a la fira dentitats,
lAjuntament de les Franqueses
consolida la recuperació duna
mostra que va celebrar la seva

primera edició sis anys enrere, amb
la voluntat de mostrar lampli teixit
associatiu del municipi. Enguany van
ser presents a la carpa amb els
seus estands quaranta entitats, que
van mostrar al públic la tasca que
desenvolupen al municipi al llarg de
lany.
Com a novetat
daquesta edició,
es va instituir un
premi al millor
estand, que va
recaure
en
lentitat Classic
Car i que va
consistir en un xec
de 500 euros. Cal
dir que van ser les
mateixes entitats
les que van fer de
jurat. Una altra
novetat de ledició
denguany de la
mostra dentitats
va ser el Concurs
de dibuix infantil,
que va tenir un
centenar de
par ticipants. El
premi absolut del concurs el va
guanyar el dibuix dIvet Rovira, de 4
anys, dibuix que formarà part de la
publicitat de la propera edició de la
Fira Mercat de Nadal. A banda

Molts infants van participar a les activitats organitzades durant el cap de setmana

daquest premi, sen van donar cinc
més, dos per a cada categoria que
participava en el concurs: Inés
Hernández (de 0 a 5 anys); Sandra
Medina i Carla Bassa (de 6 a 11
anys); i Gàdor Arilla i Andrea Brichs
(de 12 a 18 anys).

Classic Car es va endur el premi al millor estand

Tots els premiats van guanyar un
val per gastar en dues llibreries del
municipi. Podeu veure els dibuixos
premiats reproduïts a la pàgina 16
d'aquest butlletí.
A la carpa des tinada als
espectacles hi va haver un munt
dactivitats organitzades per les
pròpies entitats: balls i danses
infantils, exhibicions de vestits de
paper, de karate, de kariokas, etc.
La botifarrada de diumenge també
va tenir molt dèxit, ja que es van
repartir fins a 500 entrepans.
A banda daquests actes, la Fira
Mercat va tenir activitats
permanents durant tot el cap de
setmana, com la mostra danimals
de granja, lescalextric digital,
atraccions inflables, llits elàstics,
tallers infantils, malabars i jocs,
partides descacs, i la circulació dels
trenets al Circuit Ferroviari de Cal
Gabatx, entre daltres.

gener
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Premiats en el Concurs de dibuix infantil de
la XII Fira Mercat de Nadal i III d'Entitats
1r premi 0-5 anys i ABSOLUT

1r premi 6-11 anys

1r premi 12-18 anys

Gàdor Arilla (17 anys)

2n premi 12-18 anys
Ivet Rovira (4 anys)

Sandra Medina (11 anys)

2n premi 0-5 anys

2n premi 6-11 anys

Inés Hernández (5 anys)

Carla Bassa (10 anys)

Andrea Brichs (12 anys)

El Servei d'intermediació laboral

gener
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Des de lÀrea de Dinamització
Econòmica de lAjuntament de
les Franqueses del Vallès,
sofereix el servei dintermediació
laboral amb lobjectiu que les
persones que estan en situació
datur, o aquelles que cerquen
una millora de feina puguin venir
a consultar les diferents ofertes
laborals que ens han facilitat les
empreses. La nostra tasca és
facilitar a les empreses que
tenen necessitat de cobrir algun

lloc de treball un seguit de
currículums per tal que puguin
escollir el que més sadapta al lloc
de treball.
Totes les persones que estan en
situació datur o buscant una millora
laboral, es poden posar en contacte
amb la insertora laboral, que els
farà una entrevista per determinar
el seu perfil professional i en funció
de les seves inquietuds el derivarà
a les ofertes disponibles, fent-ne el
seu posterior seguiment, o si la

persona està interessada en
formació, linformarà de les
diferents accions formatives al
seu abast.
Les persones que ja han
passat la primera entrevista amb
la insertora laboral, poden venir
cada dia de 9 a 14 h al Club de
la Feina, espai on trobarà totes
les ofertes laboral disponibles en
aquests moment, tant les de la
borsa pròpia, com les de la
premsa i les de lOTG.

benestar social i joventut «««««

Els Serveis Socials de Corró dAmunt,
Corró dAvall, Llerona i Marata es
traslladen a Can Ganduxer
Degut al creixement de lequip de
Benestar Social de lAjuntament de
les Franqueses del Vallès, sha
considerat necessari traslladar
lequip de Serveis Socials de Corró
dAmunt, Corró dAvall, Llerona i
Marata a un nou espai. Per la qual
cosa, sha adequat lequipament de
Can Ganduxer per tal dacollir el
personal daquest equip.
Des del 10 de desembre, aquelles
persones que viuen a Corró dAvall,
Corró dAmunt, Marata i Llerona i
que vulguin concertar una visita
amb la treballadora social o amb
leducador social, shauran de dirigir
a Can Ganduxer (avinguda de la
Sagrera, número 1 de Corró dAvall,
telèfon 93 846 65 06).

Lobjectiu daquesta
acció és apropar
lequip de Serveis
Socials de lAjuntament les Franqueses a la població
mitjançant la seva
descentralització, per
tal doferir un servei
més proper i de
qualitat.

Can Ganduxer, seu dels
Serveis Socials de Corró
d'Amunt, Corró d'Avall,
Llerona i Marata

El Centre Cultural de Can Ganduxer acull
una xerrada sobre la Marató de TV3
L'11 de desembre, dins el
programa de Dinamització Cultural
per a la Gent Gran de les
Franqueses, es va fer al Centre
Cultural de Can Ganduxer una
xerrada per informar sobre les
malalties cardiovasculars, tema de
la Marató de TV3 d'enguany.
El doctor Óscar Manzano va
explicar en profunditat com funciona
el cor i va respondre les preguntes
dels assistents, que van ser una
cinquantena, i que van participar
activament en la xerrada. A més,
es va projectar un documental molt
interessant per entendre el
funcionament del cor, i la
importància de donar bona vida al
nos tr e cos, amb una bona
alimentació i lexercici físic, sempre
adequat a cada edat.
Per cloure l'acte, i abans de
berenar, es va obsequiar els

Unes 50
persones van
assistir a la
xerrada i van
participar-hi
activament
formulant
preguntes al
conferenciant

gener
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assistents amb un bolígraf i un
fulle t ó inf or matiu sobr e la
importància de la investigació de

les malalties del cor i se'ls va animar
a col·laborar amb la Marató de TV3
del 16 de desembre.

LFDV
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Vespre de por a Corró d'Avall
El Centre Municipal de Joves de
Corró d'Avall va ser l'escenari del
Túnel de l'Horror el passat 17 de
novembr e. La Nau de Can
Ganduxer es va decorar amb taules
i murals referents a la mitologia
que envolt a la br uixer ia i
lesoterisme i els visitants van
gaudir de tallers de maquillatge i
dobjectes decoratius, a més de
tastar alguns dels atractius
refrescos preparats pels joves
del centre.
A partir de les 6 de la tarda es
va obrir el Túnel de lHorror amb
una decoració molt adient (nines
penjades cap per avall, teranyines,
llençols negres i creus),
acompanyada de música descenes
de terror. Van arribar-se a formar
llargues cues per lexpectativa que
creaven els crits dels primers
atrevits i atrevides. En grups de
quatre, els participants havien
dajupir-se només començar per
creuar una cortina negra, que obria
una de les dinamitzadores vestida
de Dràcula, i entrar per un estret

túnel. Un parell densurts fins a
arribar a una sala en què
sesperaven quatre guillotines i els
corresponents forats on posar el
cap. Després es passava a una
nova habitació, molt àmplia,
ambientada amb una música
tènue, on una dona completament

Es van formar llargues cues per entrar al Túnel de l'Horror

Cloenda de la III Setmana
Contra la Violència de Gènere
El Teatre-Auditori de Bellavista
va acollir el 23 de novembre la
jornada de cloenda de la III
Setmana contra la Violència de
Gènere, organitzada per l'Àrea de
Benestar Social i Sanitat, amb la
int enció de conscienciar i
col·laborar en l'eradicació de la

violència de gènere.
Per començar, es va projectar
un videoclip amb la cançó "María
se bebe las calles", de Pasión Vega,
que va servir d'introducció als
actes. Seguidament, la integradora
social i actriu de Cardedeu Olga
Vinyals va fer la lectura dramatit-
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blanca vetllava un mort a la seva
tomba. Malgrat esperar-se lensurt,
ningú sestalviava un salt de cor.
Més endavant, es mostrava una
taula amb diferents parts del cos
humà: òrgans i vísceres i on ens
esperava el darrer ensurt. El
resultat va ser que prop de 200
persones van gaudir, però a la
vegada tremolar, tot passant pel
Túnel de lHorror.

La regidora Núria Claveria, amb els nens i les nenes del Casal Infantil de Bellavista

zada de dos textos d'Isabel Borràs:
un sobre el casament pactat d'una
nena musulmana de 10 anys amb
un home molt més gran, iun altre
sobre una dona maltractada que
explicava la seva realitat a una
assistenta social. La cloenda va
continuar amb la lectura del
manifest "Avancem vers l'eradicació
de la violència", elaborat per les
institucions catalanes, que es va
encarregar de llegir la regidora de
Joventut i Educació, Núria Claveria,
en representació de Rosa Colomé,
convalescent d'una operació de
menisc. Es van projectar també els
dos vídeos finalistes del I Concurs
de Cur tmetratges contra la
violència de gènere, que van ser
per a "Llar, dolça llar", de les
granollerines Clara Guixé i Noèlia
Romero, i "Les coses que fem", del
Casal Infantil de Bellavista. La
projeccó del recull de fotografies
del Concurs Les Golfes 2007 i el
lliurament de premis d'aquest
certamen van posar punt i final a
l'acte.

benestar social i joventut «««««

Els joves de les Franqueses celebren el
Dia Mundial de la lluita contra la Sida
El passat 1 de desembre es va
celebrar el Dia Mundial de la lluita
contra la Sida. Per aquest motiu, el
dia 30 de novembre, lÀrea de
J o v e n t u t d e l A j u n t a m e n t ,
conjuntament amb lIES Lauro, va
organitzar una activitat que va
consistir a confeccionar una manta
de pensaments i sentiments sobre
la malaltia de la sida.
En aquesta acció, programada
pel PIDCES (Punt dInformació i
Dinamització als Centres
d'Ensenyament Secundari) de la
regidoria de Joventut, hi va
col·laborar el Centre Municipal de
Joves de Bellavista. El Centre va ser
qui va iniciar la confecció de la
manta lany passat, seguint la que
es realitza a San Francisco (Estats
Units) des de lany 1987. Aquesta
manta no tan sols és per a la
memòria, sinó també per fer
prendre consciència als joves,

promoure els
sistemes
de
prevenció
i
augmentar la
informació al voltant
de la malaltia.
Alhora, es van
repar tir llaços i
material infor-matiu,
entre el qual hi havia
les dades de
contacte de les
tardes joves del C17 (Pla Supr amunicipal de Prevenció de Drogodependències i
Promoció dHàbits
Saludables de lAlt
Vallès Oriental), per tal que els joves
coneguin els recursos de què
disposen per assessorar-se.
La confecció de la manta, que es
va traslladar al Centre Municipal de

Joves, va ser tot un èxit de
participació i acció, igual que l'any
passat, i va comptar amb la
col·laboració de nombr osos
alumnes de l'IES Lauro.

El jovent va
participar
activament en
la confecció de
la manta

Alumnes de lIES Lauro participen en un
taller sobre lalimentació saludable
El 19 doctubre, des del PIDCES,
(Punt dInformació i Dinamització
als Centr es dEnsenyament
Secundari) de la regidoria de
Joventut de l'Ajuntament de les
Franqueses, es va iniciar a lIES
Lauro la primera de les activitats
extraordinàries que organitza al
llarg del curs escolar a lhora del
pati. En aquest cas, els alumnes van
poder gaudir dun taller sobre
lalimentació coordinat amb el C-17,
el Pla Supramunicipal de Prevenció
de Drogodependències i Promoció
dHàbits Saludables de lAlt Vallès
Oriental.
Amb aquest taller, emmarcat dins
de les accions que lÀrea de
Joventut va organitzar amb motiu
del Dia Mundial de lAlimentació, es
volia sensibilitzar els joves dels
avantatges duna bona alimentació.

Per aquest motiu, el tècnic del C17, David Sanitjas, va dinamitzar
activitats sobre hàbits saludables a
lhora del pati. Es va donar especial
èmfasi als beneficis duna dieta
variada i equilibrada, en què hi tenen

cabuda tots els aliments, deixant
clara la base duna bona dieta.
Daltra banda, es va fer palesa la
importància que té lesmorzar en
el creixement dels joves, sobretot
a lhora dafrontar la jornada escolar.

Una imatge del
taller a l'IES Lauro
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250 nens i nenes participen al segon
Parc Lúdic i Esportiu de Nadal
Uns 250 nens i nenes van
passar pel Parc Lúdic i Esportiu de
Na d a l i n s t a l · l a t a l p a v e l l ó
poliesportiu de la zona esportiva
municipal de Corró dAvall les
tardes del 27 i 28 de desembre, i
del 2, 3 i 4 de gener.
Destinat a nens i nens d1 a 16
anys, el parc presentava activitats
lúdiques i esportives com inflables,
circuit de bicicletes, bàdminton,
circuit motriu, minitennis, fórmula
mini, minigolf, tallers i espai de
maquillatge. Com a novetats, hi
havia un cir cuit de cotxes
teledirigits, un 3x3 de futbol i un
parc infantil per als menuts d1 a
4 anys.
Aquest és el segon any que té
lloc el Parc Lúdic i Esportiu de
Nadal, organitzat pel Patronat
Municipal dEsports de lAjuntament
d e l e s Fr a n q u e s e s , i q u e
sencarrega de muntar Elit Sports,
una empr esa formada per
professionals de leducació física
amb una sòlida experiència en la
docència que gestiona esdeveniments esportius i activitats
lúdiques.

El Parc Lúdic
i Esportiu
presentava
algunes
novetats,
com un
circuit de
cotxes
teledirigits i
un parc per
als més
menuts

Èxit de la primera passejada
per a la gent gran
onze quilòmetres amb una sola
parada per esmorzar al parc de
Mil Pins. Els participants van
quedar meravellats de
lincomparable paisatge del nostre
poble. Un cop acabada la
caminada, tots els
participants van fer
estiraments i van
gaudir dun dinar
familiar al pavelló
poiesportiu municipal.
Lacte va finalitzar amb
cava i coca per a tots
els participants i ball
per a tots aquells que
encara tenien energia
Una imatge de la primera caminada
suficient.

El dijous 29 de novembre va
començar el cicle de passejades
A cent cap els cent. Un total de
250 persones de les Franqueses,
Martorell, Ripollet i Sabadell, es van
reunir per fer una caminada duns
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Dues hores de
resistència en BTT
a Corró d'Amunt
El 25 de novembre va tenir lloc
a la Finca Can Sala-Nissan de Corró
d'Amunt la I Cursa de 2 hores de
resistència en BTT, organitzada pel
Club Ciclista Corró d'Amunt amb
la col·laboració del Patronat
Municipal d'Esports.
En aquesta primera edició van
participar unes 25 parelles, entre
les quals hi havia corredors com
Albert Balcells, Santi Segú o Artur
Prat, que durant 2 hores (de 10 a
12 h) van pedalar al màxim per un
recorregut de 3.600 metres. La
parella que més cops va passar
per la meta durant aquestes dues
hores va ser la guanyadora.

esports «««««

Presentació dels equips de bàsquet
La secció de
bàsquet del
PME
compta
aquesta
temporada
amb 19
equips i 250
persones,
entre
jugadors i
entrenadors

El 22 de desembre es va fer la
presentació dels equips base de
bàsquet del Patronat Municipal
d'Esports de les Franqueses, que
enguany compta amb 19 equips i
un planter de 250 persones entre
jugadors i entrenadors. La junta
que presideix Llorenç Ponce es va
mostrar molt satisfeta per la feina

feta en els darrers anys, alhora que
va destacar lincrement de llicències
tramitades el darrer any.
Els equips són: escola mixt,
premini mixt, mini femení, mini B
masculí, mini A masculí, preinfantil
masculí, infantil A masculí, infantil
B masculí, cadet A masculí, cadet
B masculí, cadet C masculí, júnior

Es disputa el II Premi
Trineu amb gossos

La secció de Bàdminton del
PME es presenta amb un partit

Una cinquantena de persones van
participar el cap de setmana de l1
i 2 de desembre en el II Premi Trineu
amb gossos, organitzat per
l'Associació Espanyola de Mushers
i Sativamush-Equip de Gossos de
Trineu, i que es va disputar a la Finca
Can Sala-Nissan de Corró dAmunt.
Després dels controls veterinaris,
dissabte a la tarda es van disputar
les primeres etapes infantil i de
Canicros. Al vespre es va fer un
sopar que va aplegar tots els
participants, que van dormir a
lantiga escola del mestre de Corró
d'Amunt. Diumenge es va fer la
segona etapa, que es va cloure amb
un esmorzar.

Els nois i les noies de la secció de
Bàdminton del Patronat Municipal
d'Espor ts van fer una petita
competició entre ells, amb motiu
de la presentació de la secció, que
va tenir lloc el passat 22 de

masculí, júnior A femení, júnior B
masculí, sots 21 A masculí, sots 21
B masculí, sènior femení, sènior A
masculí i sènior B masculí. El
coordinador del club i de la secció
de bàsquet del PME va comentar
que és un any important i s'ha de
treballar per incrementar el número
de practicants femenines.

desembre.
Primer, van practicar aquest
esport i després, van esmorzar
xocolata calenta amb melindros
per donar la benvinguda al
Nadal.

gener

Alguns
dels
gossos
que van
participar
al premi.
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Integrants de la secció de bàdminton del PME
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La sortida d'esquí aplega 22 persones
Un total de 22 persones van
par ticipar en l'esquiada que
organitza anualment el Patronat
Municipal d'Espor ts de les
Franqueses. Lexpedició va estar
esquiant a La Masella (Cerdanya),
del 27 al 29 de desembre i va
passar les dues nits a un hotel de
Bellver de Cerdanya
To t s e l s p a r t i c i p a n t s ,
col·laboradors del Patronat
Municipal d'Esports, van gaudir
duns molt bons dies per practicar
esquí i "snow" en un ambient
agradable i divertit.
L'expedició de les Franqueses va esquiar
durant tres dies a la Cerdanya

Cloenda de Nadal amb l'esmorzar
de la gent gran i una xocolatada
El Patronat Municipal d'Esports
de les Franqueses va celebrar la
cloenda de Nadal amb dos actes:
un adreçat a la gent gran i l'altre,
als esportistes que formen part
de les diferents seccions del PME.
La gent gran que realitza
activitats esportives al PME va fer
el tradicional esmorzar de cloenda
el 20 de desembre a la pista
poliesportiva. L'esmorzar consistia
en un aperitiu, amanida, pa amb
tomàquet i embotits, torrons i

polvorons, acompanyats d'un
brindis amb cava.
Els membres del Patronat
Municipal dEsports van obsequiar
la gent gran amb una samarreta i
una bossa esportiva.
D'altra banda, el 22 de desembre
es va celebr ar a la pis t a
semicoberta un esmorzar a base
de xocolata desfeta, melindros i
cava per a tots els esportistes de
les seccions d'handbol, bàsquet,
tennis, bàdminton, tai-txi i ioga. Tot

i que el temps no va acompanyar,
van ser molts els esportistes que
es van reunir a l'esmorzar amb els
seus acompanyants.
En el transcurs de lesmorzar,
els esportistes més petits van
poder jugar al castell inflable i a la
pista de futbol que es van muntar
per a l'ocasió. Al final de lacte, tot
el personal del Patronat Municipal
dEsports va desitjar un bon Nadal
i feliç any 2008 a tots els
assistents.
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L'esmorzar de la gent gran (foto esquerra) i la xocolatada per als esportistes (imatge dreta)
van servir per donar la benvinguda a les festes de Nadal

consells del poble «««««

Consell del Poble de Corró d'Amunt
Benvolgudes i benvolguts.
Estem ja dins duna nova
legislatura política i és bo, doncs,
fixar-se uns objectius i que siguin
coneguts per tothom. El programa
de treball girarà entorn dels
següents eixos bàsics:
Primer. Finalització de la zona
esportiva. La previsió dacabament
de lobra és per a finals de lany
2008 si tot va bé i constarà dun
camp de futbol reglamentari amb
gespa artificial, un edifici en planta
baixa on hi haurà els vestidors i el
magatzem de tota la zona i en
planta primera el bar i local social
i sales polivalents per a realitzar-hi
activitats, una pista poliesportiva
amb coberta, una pista de tennis i
diveses pistes de petanca. Shabilitaran dues zones daparcament
que donaran servei al complex.
Segon. Execució del Pla Parcial
del sector C que és la franja de
terreny a peu de carretera que va
des del Consell del Poble fins al camí

llarg de Can Suquet. Aquest Pla
permetrà relligar el nucli urbà,
ampliar la zona dequipaments del
consell ens uns 1.000 m2 més,
gaudir duna nova zona verda amb
jocs infantils de més de 2.000 m2
i lhabilitació de més places
daparcament en la zona de vials
existents.
Tercer. Portada daigua potable
dels dipòsits de Santa Digna a
Llerona, als dipòsits de Can Suquet
i la seva distribució a la major part
possible de nucli urbà.
Quart. Asfaltat del camí de Can
Cabeça. Sha arribat a un acord
amb lAjuntament de Cànoves i
Samalús per tal que aquest darrer
Ajuntament financiï en gran mesura
les obres dasfaltat del camí. Alhora,
possiblement juntament amb
lAjuntament de Cardedeu es
sol·licitarà una subvenció per tal
que la connexió entre Cardedeu,
Cànoves i Samalús i Corró dAmunt
es pugui realitzar per tram asfaltat.

Cinquè. Aconseguir de la
Generalitat de Catalunya una major
freqüència de transport públic que
ara per ara considerem insuficient.
Cal que la gent de Corró dAmunt
tingui transport a primera hora del
matí, al migdia, a mitja tarda i a
última hora del dia com a mínim.
Sisè. Potenciar el teixit associatiu
del poble col·laborant directament
amb la realització d'activitats com
ara la Festa Major o bé indirectament subvencionant o participant
en les activitats que realitzin les
entitats com la festa del avis, Sant
Jordi, Nadal, Reis, i la Germandat,
entre daltres.
Setè. Resoldre el dia a dia i tot el
que pugui sorgir.
Aquests són els eixos
fonamentals del programa de
govern per a Corró dAmunt.
Francesc Colomé i Tenas
President del Consell del Poble
de Corró dAmunt

Consell del Poble de Llerona
Comencem un nou any i amb ell
tot un seguit dactuacions i activitats
noves, amb la intenció que els
nostres veïns i veïnes gaudeixin
duna millor qualitat de vida a
Llerona.
El proper 4 de febrer, en la sessió
plenària del Consell del Poble,
tindrem la visita del regidor de
Planificació del territori, Martí
Rosàs, i de larquitecte municipal,
Joan Valls, que ens donaran àmplia
informació de l'estat de les diverses
actuacions que sestan duent a
terme a Llerona, com per exemple:
-Les obres durbanització del Pla
parcial P de Llerona.
-El projecte del col·lector de
desguàs daigües pluvials del polígon
industrial de lAmetlla Park.
-Esperem també poder donar
més informació sobre el projecte
de la planta incineradora de
biomassa, que els nostres veïns de
la Garriga volen instal·lar a la vora

del nostre terme municipal. Com ja
sabeu, el nostre Consell ha sol·licitat
a l'Ajuntament de la Garriga
informació àmplia i concreta sobre
aquesta activitat i la repercussió que
pot tenir sobre el nostre municipi.
-Estan a punt dacabar les obres

de millora de la xarxa elèctrica i
esperem també poder-vos informar
del punt en què es troben.
Núria Claveria i Soler
Presidenta del
Consell del Poble de Llerona

gener

dos mil vuit

Pla parcial P de
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»»»»» horaris dels centres de salut
> CAP LES FRANQUESES (Centre d'Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
ESPECIALITAT
> Medicina general

> Pediatria

> Infermeria

> Infermeria PED

> PASSIR Llevadora

> Assistent social
> Extraccions
> Odontologia
> PADES Metges
> PADES Infermeria
> PADES T. Social

PROFESSIONAL

VISITA

HORARI

CONSULTA

Franco Piedrafita, Elvira

16
15 a 18 h
De dilluns a dijous
16
9 a 12 h
Divendres
7
15 a 18 h
De dilluns a divendres
Castillo Muñoz, Leonor
4
9 a 12 h
Dilluns
Palero Cadirat, Olga
4
15 a 18 h
De dimarts a divendres
4
15 a 18 h
Dilluns
Alier Soler, Rosa
4
9 a 12 h
De dimarts a divendres
3
15 a 17.30 h
De dilluns a divendres
Català Subirats, M. Rosa
3
8 a 10 h
De dilluns a divendres
Rebordosa Serras, Josep
16
9 a 12 h
De dilluns a dijous
Marcas Vila, Àlex
16
15 a 18 h
Divendres
7
11 a 13 h
De dilluns a divendres
Uriz Urzainqui, Nieves
6
15 a 18 h
De dilluns a divendres
González García, Rosa
9
15 a 18 h
De dilluns a dijous
Mateos del Collado, Núria
9
9 a 12 h
Divendres
12
11 a 13 h
De dilluns a divendres
Ducet Vilardell, Purificación
9
9 a 11 h
De dilluns a dijous
Romo Cruz, Lourdes
9
15 a 17 h
Divendres
6
10 a 12.30 h
De dilluns a divendres
Albarrán Molina, Consuelo
8
10 a 12.30 h
De dilluns a divendres
Sabaté Casellas, Rosa
8
15 a 18 h
De dilluns a divendres
De Miguel Aznar, Àngels
17
10 a 12.30 h
De dilluns a dijous
Méndez Blanco, Soledad
17
15 a 18 h
Divendres
5
10 a 12.30 h
Dilluns
Orti Grifé, Rosa
5
15 a 19 h
De dimarts a divendres
5
10 a 12.30 h
De dimarts a divendres
Palma Pérez, Laura
5
15 a 18 h
Dilluns
17
10 a 12.30 h
Divendres
Rodríguez Lorente, Maribel
17
15 a 18 h
De dilluns a dijous
12
15 a 18 h
Dilluns, dimarts i divendres
Collado Vicho, Ana
10
8.30 a 11.30 h
De dilluns a divendres
Castro Navarro, Dolors
11
10 a 13 h
De dilluns a divendres
Lucas Ruiz, M. Rosario
10
15 a 18 h
De dilluns a divendres
Arias Perianez, Toñi
15
17 a 19 h
Dilluns
Biern Gómez, Carme
15
9 a 12 h
Dimarts, dimecres i dijous
15
15 a 17 h
Dimecres
Sarrado Montané, Mercè
14
9 a 13 h
Dilluns, dimecres i divendres
Pardo Casado, Agustín
8.30 a 9.15 h
De dilluns a divendres
Infermeria
13
11 a 13.30 h
Carretero González, M. José De dilluns a divendres
Barcons Viaplana, Miquel/ Rusiñol Turu, Mireia
De dilluns a divendres, de 9 a 15 h
Galera Padilla, Conxi / Jiménez Zafra, Eva
Telèfons:
93 861 80 37
Salvador Escuriola, Marta / Trias Jover, Assumpta
607 07 15 61
García Ossorio, Quintí / Gómez Contreras, Antònia
657 85 13 62

> CAP corró davall (Centre dAtenció Primària obert de 8 a 20 h)
> Medicina general

Hernández Huet, Enric

> Pediatria

Serra Córdoba, Margarita
Velayos Balcells, Ramon
Puig Hernández, Artur
Bech Peiró, Susanna

> Infermeria

Albaladejo Quesada, Nati

gener

Simon Garcia, Gemma

dos mil vuit

> Infermeria PED
> PASSIR Llevadora
> Assistent social
pàg. vint-i-quatre > Extraccions

LFDV

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

Dilluns
De dimarts a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
Dilluns, dimecres, dijous i divendres
Dimarts
De dimarts a divendres
Dilluns
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres
Dijous
De dilluns a divendres
Dilluns, dimecres, dijous i divendres
Dimarts
Dimecres
Dijous
Dilluns, dimarts, dijous i divendres

15 a 18 h
9 a 12 h
15 a 18 h
8 a 11 h
17 a 19 h
9 a 11 h
15 a 18 h
10 a 12.30 h
15 a 18 h
10 a 12.30 h
15 a 18 h
15 a 18.30 h
10 a 12.30 h
15 a 18 h
9 a 13 h

1
1
2
2
1
4
4
0
0
3
3
3
6
6
5
5
6

sanitat «««««
> Fulls dinformació per a pacients
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària

La migranya
La migranya és un tipus de mal de cap (cefalea) molt freqüent, que es
presenta en atacs repetitius, que duren des de poques hores fins a 3 dies,
amb una freqüència variable, durant gairebé tota la vida dels pacients.
Quines són les seves causes?
_No està causada per cap malaltia, sinó per
canvis reversibles en els vasos sanguinis
dintre del cap.
_És més freqüent en dones i en algunes
famílies, ja que està influenciada per factors
hormonals i hereditaris.
_Poden predisposar a sofrir un atac de
migranya lestrès, lalteració del ritme de la
son, alguns aliments o begudes, la
menstruació, lesforç físic, lorgasme i altres.
Quins símptomes produeix?
A més del mal de cap són molt freqüents:
nàusees, vòmits, molèsties per la llum o el so,
pal·lidesa.
Alguns pacients, també tenen alteracions
visuals, de la força o la sensibilitat just abans
o a linici de la cefalea: són les migranyes amb
aura.
Com es diagnostica?
Generalment és suficient amb el relat dels
símptomes i la seva evolució, juntament amb
un examen físic que sol ser normal. En alguns
casos, si existeixen dubtes, es poden demanar
algunes proves dimatge, o un electroencefalograma, que són normals en la migranya.

Com es tracta?
Amb analgèsics, antiinflamatoris o triptans,
de forma esglaonada: si no hi ha bona
resposta al medicament inicial, se nutilitza
un altre de més potent.
El repòs en silenci i en la foscor, amb fred
al cap, poden millorar també el dolor.
El seu metge de família li proposarà quin és
el tractament adequat per a vostè. Si vostè
sap què és el que lhi provoca, ha devitar-ho.
En pacients amb atacs molt freqüents,
existeixen medicaments que es prenen cada
dia per disminuir la freqüència o intensitat
de la migranya.
Existeixen situacions especials?
_La migranya és també freqüent en els nens
a partir dels 5 anys, encara que els
símptomes i el tractament pot ser diferent
del dels adults.
_Durant lembaràs, la migranya sol millorar.
En cas de prendre medicació sempre ha de
consultar-se al metge.
_La presa danticonceptius orals no és
aconsellable en aquelles pacients amb
migranya que tenen aura o la presenten
després de prendre anticonceptius.
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SI VOLEU DEMANAR HORA AL
METGE DE CAPÇALERA CAL
QUE TRUQUEU AL TELÈFON

902 111 444

LFDV
pàg. vint-i-cinc

»»»»» els grups municipals opinen

ERC-EV
De sempre, el nostre municipi ha
estat complicat de gestionar a nivell
cultural, social i associatiu, per la
diversitat de cadascun dels nostres
pobles o nuclis de població.
Aquesta dificultat avui en dia, fins
i tot amb el creixement urbanístic
i demogràfic, no ha desaparegut. A
més, el repte del gran creixement
en tan poc temps ha provocat una
certa desestructuració social i un
allunyament dels veïns envers el
món associatiu de les Franqueses.
Això no és exclusiu dels nostres
pobles i sempre el món associatiu
a Catalunya ha resolt els problemes
que sorgien. És més, encara
l'associacionisme sor tia més
reforçat.
Però a les Franqueses des de fa
12 anys tenim una dificultat afegida,
que és l'intervencionisme,
l'ofegament i el control de les

diferents associacions que han
exercit els diferents governs del
senyor Torné.
Per exemple un bot ó. La
Cavalcada de Reis d'aquest any a
Corró d'Avall. Mentre la Cavalcada
l'organitzava l'Associació Cívica amb
molt d'esforç personal, il·lusió i
tenacitat, tot eren dificultats; mai
hi havia els diners necessaris per
par t de l'Ajuntament i la
col·laboració per part dels governs
del senyor Torné sempre era minsa.
Aquest any, que per fi han
aconseguit fastiguejar les persones
que l'organitzaven i ho ha fet el
Patronat de Cultura, tot ha estat
una bassa d'oli. La despesa de la
Cavalcada d'enguany ha superat els
10.000 E.
Val a dir que, com a mínim, així
ha de ser la Cavalcada a Corró
d'Avall i que la feina feta pels

membres del Patronat de Cultura
ha estat excel·lent, així com de
tothom que va participar-hi i
col·laborar-hi d'una manera o altra.
En definitiva, va ser un èxit.
Però la pregunta que li hem de
fer al senyor Torné és per què
aquest any tot és possible i l'any
passat no?, per cert any electoral.
De totes formes estic segur que
les associacions de les Franqueses
es sobreposaran a tantes dificultats
ja sigui perquè hi hagi gent amb
empenta que es negui a ser
controlada, o bé perquè els propers
governs al nostre Ajuntament seran
molt més repectuosos amb la
independència de les nostres
associacions.
Salut i ecologia.
Ferran Gontán
Regidor d'Esquerra + Els Verds

TOT EL QUE VOLS SABER DEL TEU POBLE HO TROBARÀS A

www.lesfranqueses.cat
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LFDV
pàg. vint-i-sis

A MÉS, PODRÀS REBRE LAGENDA I LES NOTÍCIES CADA SETMANA
AL TEU CORREU ELECTRÒNIC I FER-HI TRÀMITS EN LÍNIA

I TAMBÉ HI PODRÀS VEURE ELS
PROGRAMES DE TV LES FRANQUESES!

calaix de sastre «««««
»» Calendari fiscal 2008
Mercat Municipal 4t trimestre 2007:
Impost Vehicles Tracció Mecànica:
Mercat Municipal 1r trimestre 2008:
Impost Béns Immobles - Urbans (no domiciliats):
Impost Béns Immobles - Urbans (1a fracció domiciliats):
Taxa Recollida d'Escombraries (no domiciliats):
Taxa Recollida d'Escombraries (1a fracció domiciliats):
Taxa Recollida d'Escombraries comercials (no domiciliats):
Taxa Recollida d'Escombraries comercials (1a fracció domiciliats):
Taxa Cementiri Municipal:
Taxa Escombraries Selectives (no domiciliats):
Taxa Escombraries Selectives (1a fracció domiciliats):
Taxa Entrada Vehicles - Guals:
Mercat Municipal 2n trimestre 2007:
Impost Béns Immobles - Urbans (2a fracció domiciliats):
Impost Béns Immobles - Rústics:
Impost sobre Activitats Econòmiques:
Taxa Recollida d'Escombraries (2a fracció domiciliats):
Taxa Recollida d'Escombraries comercials (2a fracció domiciliats):
Taxa Escombraries Seoectives (2a fracció domiciliats):
Mercat Municipal 3r trimestre 2007:
Mercat Municipal 4t trimestre 2008:

5 desembre 2007 a 4 febrer 2008
4 febrer a 4 abril 2008
29 febrer a 2 maig 2008
3 abril a 3 juny 2008
2 juny 2008
3 abril a 3 juny 2008
2 juny 2008
3 abril a 3 juny 2008
2 juny 2008
3 abril a 3 juny 2008
3 abril a 3 juny 2008
2 juny 2008
3 abril a 3 juny 2008
5 juny a 5 agost 2008
3 novembre 2008
4 setembre a 4 novembre 2008
4 setembre a 4 novembre 2008
3 novembre 2008
3 novembre 2008
3 novembre 2008
4 setembre a 4 novembre 2008
5 desembre 2008 a 5 febrer 2009

HORARI D'ATENCIÓ
AL CONTRIBUENT:
-Ajuntament (de dilluns a
divendres, de 8.30 a 14 h)
-Bellavista (primer dilluns de
mes, de 10 a 13.30 h,
excepte els mesos de març,
abril, maig i juny, que és tots
els dilluns de 10 a 13.30 h)

Per facilitar la gestió recomanem domiciliar els
rebuts pel banc, cobrament
que es faria just a la meitat
del període de recaptació,
de la qual cosa vostè serà
degudament informat,
amb la suficient antelació
mitjançant una carta informativa

»» Adreces electròniques de lAjuntament

»» Horari del SAC*

Administració General
Alcaldia
Benestar Social, Joventut i Sanitat
Biblioteca Municipal
Centre Mpal. de Joves de Bellavista
Centre Mpal. de Joves de Corró d'Avall
Consell del Poble de Llerona
Cultura i Educació
Dinamització Econòmica
Escola d'Adults
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones
Escola Bressol Municipal Massagran
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany
Esports
Hisenda i Règim Interior
Jutjat de Pau
Planificació del Territori
Punt d'Informació Juvenil
Sala de Lectura Can Ganduxer
Secretaria
Seguretat Ciutadana
Servei d'Atenció a la Ciutadania
Serveis Municipals i Medi Ambient
Viver d'Empreses

*Servei d'Atenció a la Ciutadania

aj.franqueses@lesfranqueses.cat
francesc.torne@lesfranqueses.cat
miriam. soria@lesfranqueses.cat
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat
centrejoves.corro@lesfranqueses.cat
consellpoble.llerona@lesfranqueses.cat
jose.algar@lesfranqueses.cat
montse.aliberch@lesfranqueses.cat
escola.adults@lesfranqueses.cat
escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat
escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat
escola.musica@lesfranqueses.cat
esports@lesfranqueses.cat
joaquim.bach@lesfranqueses.cat
jutjat.pau@lesfranqueses.org
joan.valls@lesfranqueses.cat
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
salalectura.ganduxer@lesfranqueses.cat
francesc.esteve@lesfranqueses.cat
policia@lesfranqueses.cat
sac@lesfranqueses.cat
manuel.fernandez@lesfranqueses.cat
viver.empreses@lesfranqueses.cat

»» Calendari de festes per a lany 2008
1
21
24
1
2
24
5
26
2
15
8
11
22
1
6
8
25
26

GENER
MARÇ
MARÇ
MAIG
MAIG
JUNY
JULIOL
JULIOL
AGOST
AGOST
SETEMBRE
SETEMBRE
SETEMBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE

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

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

De dilluns a divendres
de 8.30 a 14.00 h
I dimarts i dijous
(excepte 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

»» Sorea
Horari datenció al públic
(dependències de lajuntament)
Dimarts i divendres d11 a 13 h

»» Urgències mèdiques
(Corró dAvall, Llerona, Marata,
Corró dAmunt, Bellavista i
Granollers Nord)
> De dilluns a divendres: a partir de
les 19 h, truqueu al 061.
> Dissabtes: de 9 a 17 h, dirigiu-vos
al CAP Les Franqueses (C/ Girona,
290). A partir de les 17 h, truqueu
al 061.
> Diumenges i festius: truqueu al
061.

>>>> Injectables i cures
> Dissabtes: de 9 a 9.30 h, injectables, i de 9.30 a 10 h, cures, al CAP
Les Franqueses; a partir de les 17 h,
a l'Hospital General de Granollers.
> Diumenges i festius: dirigiu-vos a
l'Hospital General de Granollers.

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

LFDV
pàg. vint-i-set

»»»»»»

Ca l'Enric
Marata
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