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la carretera de Llerona a l’Ametlla
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»»»»» calaix de sastre
»» Telèfons d’interès
> Urgències
Policia Local
Mossos d’Esquadra
Creu Roja
Bombers
Centre coordinador d’ambulàncies
Hospital General de Granollers

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

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

93
93
93
93
93
93
93

846
846
844
846
846
846
849

76
45
30
58
65
70
39

76
42
40
62
06
83
39

> Centres de salut
CAP Bellavista
CAP Corró d’Avall

93 861 80 30
93 840 42 00

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

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

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

840
846
846
840

03
87
86
59

05
00
99
90

93 840
670 09
670 09
637 78
637 78

48
45
45
57
57

80
28
27
46
45

93
93
93
93
93
93

65
43
83
57
31
33

06
88
16
82
04
75

57
49
46
49

80
67
24
67

93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

840
849
846
849
846
840
840
846
840
840
861
844

35
84
62
55
32
22
28
56
26
67
62
30

75
83
29
94
16
15
52
36
53
27
57
40

93
93
93
93

849
849
849
849

26
28
31
31

38
38
04
04

902 24
93 870
629 94
93 846

02
78
19
30

02
60
50
75

93 701
93 860
93 870
93 879
902 25

73
91
32
49
03

00
00
54
46
70

93 840
900 10
93 744
93 846
93 840
93 849
93 846
93 861
93 846

43
13
50
55
28
59
81
82
86

15
38
58
78
55
55
64
30
11

> 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

> Parròquies
Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Santa Maria de Llerona
Santa Coloma de Marata
Sant Mamet de Corró d’Amunt
RENFE (informació)
Autobusos Sagalés
Taxis M. Eugenia Hernández
Taxis Miguel Azor
Enher-Fecsa (electricitat)
Estabanell y Pahisa (electricitat)
Gas Natural
Sorea (aigua) - oficines
Sorea (aigua) - avaries

> Altres
846
840
846
840
849
840

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

840
840
840
840

> Companyies de serveis

> 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

93
93
93
93

> Transports
93
93
93
93

> 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. Corró d’Amunt

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

93 840 57 80
93 846 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

»» Horari de visites de les àrees de l’Ajuntament
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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
pàg. dos

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)

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

MOLT IMPORTANT!

opinió «««««

FOTO: DOLORS PORREDON

La rotonda de Llerona

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

Després de molts anys de
demanar a la Diputació de Barcelona la construcció d’una rotonda
a la carretera de l’Ametlla amb
accés al polígon de Llerona, a causa de la perillositat diària que compor ta l’entrada i la sortida dels
vehicles en aquest punt viari,

aquest mes d’octubre s’han iniciat
les obres.
Aquestes obres comporten la
construcció d’una rotonda que
facilitarà el trànsit i l’accés als
polígons amb plenes garanties de
seguretat, tal com l’Ajuntament i
el Consell del Poble de Llerona
havien demanat insistentment a
la Diputació.
Per resoldre aquesta infraestructura, s’han hagut de superar
diversos obstacles com l’adquisició dels terrenys afectats per
l’obra i la signatura d’un conveni
amb el supor t econòmic d’una
par t de l’obra amb càr r ec a
l’Ajuntament.

Sens dubte no ha estat un procés fàcil aconseguir la construcció
d’aquesta rotonda, però era imprescindible resoldre el problema
del trànsit de cotxes i camions i
minimitzar la perillositat que es
produïa en aquest indret.
Cal agrair els esforços que hem
rebut per aconseguir resoldre
aquesta necessitat viària, que
posava en perill la seguretat de
tots nosaltres i de totes les persones que cada dia circulen per
aquest indret. Conjuntament amb
la Diputació de Barcelona es portarà a terme una obra que donarà
garanties al trànsit i als vianants
en aquest tram viari de Llerona.

sumari «««««
7> Serveis municipals: Es renova
l’enllumenat de la plaça Espanya

13> Benestar Social: Proves per
a l’acreditació de l’experiència
laboral que convoca Educació
16> Esports: El Patronat i la
Fundació Apadis signen un
conveni de col·laboració

9> Planificació del Territori: La
urbanització del carrer del Pont
finalitzarà a primers d’any

20> Cultura: El Centre d’Art i
Noves Tecnologies Can Font ja
funciona a ple rendiment

17> Esports: Període d’aturada
tècnica al Complex Esportiu

10> Dinamització Econòmica: Es
renova la ISO 9001:2000
12> Benestar Social: S’engega
de nou el Servei d’Atenció
Psicològia per a dones

19> Hisenda: Noves ordenances
fiscals per al 2008

21> Cultura: Principals actes de
Nadal a les Franqueses
18> Seguretat Ciutadana:
L’Àrea engega una campanya
contra l’incivisme

22> Cultura: El butlletí «Espai
Educatiu» arriba al número 50
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»»»»» opinió

Ordenances fiscals per
a l’any 2008

Josep Badia i Torrents
Primer tinent d’alcalde
Partit Popular

El Ple de l’Ajuntament del passat
27 de setembre va ser un dels
plens més importants de l’any, el
d’ordenances fiscals per a l’any
2008, perquè ens entenguem
tots, el ple en què decidim quins
impostos i taxes municipals han
de pujar o han de baixar. Si el Ple
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de pressupostos que tindrem a
finals del mes de novembre,
decideix en què ens hem de gastar els diners, el d’ordenances ens
diu d’on han de sortir aquests
diners.
L’aprovació de les taxes i ordenances és molt important, ja que
aquests ingressos suposen la
meitat del pressupost de què
disposarà l’Ajuntament l’any vinent
per fer funcionar tots els serveis
municipals i continuar treballant,
perquè les Franqueses sigui el
municipi on tots nosaltres volem
viure. Així ho entenem des del PP,
i és per això que treballarem
constatment perquè el nostre

municipi sigui un municipi de futur,
dotat de tots els serveis necessaris i en el que els franquesins/
es tinguin una extraordinària
qualitat de vida.
El criteri que hem adoptat desde l’equip de govern (CIU-PP) per
establir la revisió anual de les taxes,
(excepte la de recollida de residus),
ha estat actualitzar-les segons
l’increment del cost de la vida, un
2,4%, que és l’índex general de
preus al consum a Catalunya durant el darrer any, però incorporant-hi alguna novetat.
Aquest any hem decidit des de
l’equip de govern municipal incorporar dues grans novetats en
relació a les taxes, una respecte a
la taxa de recollida de residus.
Aquells ciutadans que utilitzin
regularment la deixalleria, tindran
una bonificació de fins al 10% de la
taxa. La finalitat d’aquesta nova
mesura és, d’una banda, bonificar
els ciutadans que reciclen els seus
residus, i de l’altra, fer més evident
a tothom que l’única manera de
reduir la taxa de la recollida de
residus és reciclant més.
I una segona novetat de les
ordenances fiscals de l’any vinent
és la bonificació del 90% en
l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per a aquelles
actuacions que promoguin l’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitèctoniques, així com també
la instal·lació d’ascensors en els
edificis més antics.
Aquest any han estat aquestes
dues bonificacions, però des del
PP estem segurs que amb constància, treball i coratge, n’aconseguirem moltes més en un futur;
serà una de les coses que demanarem a la carta als reis!
Bones festes nadalenques!

serveis municipals i medi ambient «««««

El conseller de Medi Ambient inaugura
a Llerona la millor planta tractament
de residus de la construcció de l’Estat
El conseller de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, Francesc Baltasar, va
inaugurar el dijous 20 de setembre al matí a Llerona la primera
planta de tractament integral de
residus de la construcció de Catalunya, situada a l’encreuament
del carrer d’Itàlia i l’avinguda
d’Europa del polígon industrial Pla
de Llerona, a les Franqueses del
Vallès. Va acompanyar Baltasar
l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, la gerent de
l’Agència de Residus de Catalunya
i presidenta de la Gestora de
Runes de la Construcció, Genoveva
Català, i el president de l’empresa
Tecnocatalana de Runes S.L, Rossend Matas, entre d’altres personalitats.
Francesc Baltasar, que abans
d’inaugurar la planta va fer una
breu visita al despatx d’alcaldia de
l’Ajuntament de les Franqueses
per signar al llibre d’honor del
municipi, va destacar en el seu
parlament que aquesta planta “és
la millor de Catalunya, la millor de
l’Estat, i una de les millors d’Europa”. El conseller va voler agrair
públicament la col·laboració de
l’Ajuntament de les Franqueses
per facilitar la ubicació de la planta
i va afirmar que “avui és un dia
molt important perquè veiem el
resultat de la suma de la iniciativa
pública i la privada en el reciclatge
i reutilització dels residus de la
construcció”. També, i donant
resposta a una demanda que li
havia fet feia poca estona Rossend
Matas, president de l’empresa que
gestiona la nova planta, el conseller
de Medi Ambient i Habitatge va
afirmar que la Generalitat té la
voluntat d’adquirir bona part de la
produccó d’àrids que elabori la
planta per utilitzar-la a les obres

Francesc Torné, en el seu parlament. A la dreta, el conseller Francesc Baltasar

públiques.
Per la seva banda, l’alcalde de
les Franqueses, Francesc Torné,
va dir que s’havia de reconèixer
que la nova planta és modèlica en
el seu funcionament i també que,
segons el seu parer, els ajuntaments havien de fer tot el que
estava a les seves mans per facilitar la instal·lació d’aquest tipus
d’equipaments als seus municipis,
ja que és un benefici per al medi
ambient.
La nova planta és una instal·lació
model en el reciclatge dels residus
de la construcció i la demolició
(RCD) i un referent en el camp
ambiental pel control del soroll i de
les emissions de pols. La planta de
tractament de les Franqueses
combina diferents sistemes de
trituració, garbellat, neteja i
separació pneumàtica i manual
amb l’objecte de classificar els
diferents RCD en àrids reciclats,
per una banda, i en altres materials
com ferro, fusta, plàstic o paper,
per l’altra.
Sota la premissa d’implicar tots
els agents que participen en el

procés de la construcció, l’any
2004 es van unir en un projecte
comú dues empreses pioneres en
la gestió d’RCD com són Gestora
de Runes de la Construcció S.A. i
Gestió de Runes del Vallès Oriental S.L., Àrids García Canteres
Granítiques S.L. (empresa privada
amb una gran experiència en la
fabricació d’àrids) i el Gremi de
Constructors d’Obres del Vallès
Oriental (gremi en què hi ha les
principals empreses generadores
de residus i consumidores d’àrids
de la comarca). Tecnocatalana de
Runes S.L. és, doncs, una societat
creada exclusivament per gestionar la nova planta de tractament
integral d’RCD de les Franqueses
del Vallès.
Aquesta planta s’ha construït
en un solar municipal de 23.450
m2 de superfície que ocupava
l’antic dipòsit municipal de vehicles
gràcies a un conveni signat entre
l’empresa i l’Ajuntament de les
Franqueses, pel qual el consistori
es compromet a cedir-li l’ús del
terreny durant 25 anys a canvi
d’un lloguer mensual.
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»»»»» serveis municipals i medi ambient

La qualitat de la fracció orgànica a
les escombraries de les Franqueses

El procés per
veure si les
deixalles
estan
llençades al
contenidor
que toca és
lent i costós
(foto
superior).
Pila de
paper i
cartró que
no s’hauria
d’haver
llençat al
contenidor
carbassa
(foto inferior)

novembre

L’inici de la recollida separada
de la matèria orgànica (FORM) i
del rebuig (RMO) al municipi va
suposar un important avanç per a
una gestió responsable i sostenible de les escombraries. Va ser
una inversió important que no podia tirar endavant sense la col·laboració directa de tota la ciutadania.
De llavors ençà s’han fet
diverses valoracions de la qualitat
de la fracció de la matèria
orgànica, és a dir de la quantitat
de coses que no són restes de
menjar, plantes i altra matèria
orgànica que es llencen en la part
del contenidor de color carbassa.

El passat 19 d’octubre, una representant de l’Ajuntament
de les Franqueses
del Vallès va assistir
a la caracterització
(distinció) de la fracció orgànica de les
escombraries del
municipi. Aquesta és
una feina que encarrega la Generalitat a
una empresa independent trimestralment per tal d’utilitzar-ne les dades
resultants i poder
establir així els diners
que dóna a cada municipi. Com més ben
feta estigui la recollida de brossa, més
diners dóna la Generalitat al municipi en
qüestió.
La feina de caracteritzar la escombraries és dura i cal ser
meticulós per garantir que els resultats
siguin realment fiables i reflecteixin la realitat i que el
tant per cent que al final s’obté
sigui útil.
El dia assenyalat, la fracció
orgànica de les Franqueses va ser
separada de la de la resta de
municipis. Amb l’ajut d’un vehicle
especial es va barrejar bé i es van
fer diverses piles ben homogènies.
A partir d’una d’aquestes piles
es van separar exactament 244
kg i de mica en mica es van anar
separant els diferents elements
que es troben dins la fracció
orgànica: plàstics, cartró, roba,
medicaments, bolquers, ampolles
de vidre i altres materials que de

cap manera haurien de trobar-se
en aquesta fracció.
Un cop repassats tots els quilos
d’escombraries es van trobar
elements de cada una de les parts
no desitjables. Cap dels cabassos
que els responsables de fer la
caracterització tenen per posar
els diferents impropis va quedar
buit.
També es va detectar una
quantitat de poda (FV) a la fracció
orgànica més elevada del que fóra
raonable. Aquesta presència de
poda a la FORM comporta força
problemes a les plantes de tractament. Les restes de poda s’han de
portar a la deixalleria. Solament la
gespa, fulles, fullaraca, rams de
flors, etc. es pot abocar a la part
carbassa dels contenidors d’escombraries.
S’ha fet un pas important en la
recollida selectiva a les Franqueses però cal anar més lluny, no ens
podem adormir i acceptar com a
bones uns dades que són millorables.
La mala qualitat de la matèria
orgànica es penalitza durament
perquè el preu que s’ha de pagar
perquè l’acceptin a la planta del
Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Oriental és
major i els diners que la Generalitat
dóna als municipis per a ajudar a
fer la recollida és menor.
No cal oblidar que el cost del
servei de recollida d’escombraries
es paga entre tota la ciutadania.
Una persona que no fa una bona
separació de les escombraries,
que barreja rebuig amb orgànica,
que no separa el cartró, el vidre o
els envasos, provoca un encariment del servei i aquest sobrecost es paga entre tots, inclòs el
que no ho fa correctament.

dos mil set

LFDV
pàg. sis

TELÈFON DEL
SERVEI DE RECOLLIDA
DE MOBLES I TRASTOS

TELÈFON D’AVARIES
DE SOREA

900 101 338 902 250 370

serveis municipals i medi ambient «««««

Es construeix una vorera al carrer del Molí
L’Ajuntament ha fet construir
en les darreres setmanes una
vorera per a vianants al carrer del
Molí, concretament entre l’espai
que ocupa l’empresa Rodosa i el
pont sobre la via del tren de la línia
Barcelona-Puigcerdà, on enllaça
amb l’altra vorera que es va fer
amb anterioritat i que va fins a la
rotonda de la ctra. de Ribes.
La vorera, que s’ha fet a base de
formigó, té 1,5 metres d’amplada
i 160 de llargada. Juntament amb
la vorera també s’ha instal·lat una
barana de fusta per evitar que els
vianants puguin caure pel desnivell.
Fins ara, aquest espai per on transiten força vianants estava en ma-

L’actuació també incloïa la instal·lació d’una barana de protecció

les condicions, ja que era un pas
molt estret i de terra. L’empresa

que n’ha fet la construcció és Construcciones y Rebajes Arids.

Es renova l’enllumenat de la plaça d’Espanya
La proximitat de l’estació de
Renfe de Bellavista amb la plaça
d’Espanya fa que cada dia transitin per aquest lloc centenars de
persones que van a buscar el tren
o que en baixen. Això ha fet que
l’Ajuntament vegi la necessitat de
millorar la il·luminació de la plaça i
dels passos de vianants que
l’envolten, ja que al vespre és quan
el trànsit de persones hi és més
intens ja que és l’hora de tornada
de la feina.
Així, l’Ajuntament ha fet substituir l’antiga columna de llum de

l’interior de la plaça per una de
més moderna de 10 metres
d’altura amb 3 focus de llum més
intensa.
Al costat mateix de l’estació
també s’han substituït les dues
columnes que hi havia per dues de
12 metres d’altura i 3 f ocus.
L’actuació es completa amb la
instal·lació de dues columnes
baixes per enfocar els passos de
vianants situats més a prop de la
plaça.
L’actuació l’ha realitzat l’empresa Imesapi.

Noves columnes al costat de l’estació de Renfe

Bellavista disposa d’una nova parada de bus
Fa ja unes setmanes que els
veïns de Bellavista gaudeixen d’una
parada d’autobús més dins el trajecte que fa l’autobús de Granollers per aquest nucli de població.
Així doncs, ara aquest autobús
també fa parada al passeig d’Andalusia cantonada amb el carrer
de la Ronda Nord, cosa que fa
variar lleugerament el seu recorregut, ja que en comptes de
trencar pel carrer d’Orient com
feia fins ara, ho ha de fer al final del
carrer de Girona per poder enfilar
el carrer de la Ronda Nord.
Aquesta nova parada, que dóna
servei a la zona nord de Bellavista,
té molts usuaris potencials, ja que
l’IES Lauro i el CEIP Bellavista-Joan
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La nova parada està molt a prop de l’IES Lauro i del CEIP Bellavista-Joan Camps

Camps es troben a pocs metres.
Fins ara, a Bellavista aquesta línia
només parava a la plaça d’Espanya,

al carrer de Girona i al mateix passeig d’Andalusia davant de la plaça
Major.

LFDV
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»»»»» planificació del territori

Comença per fi la construcció de la
rotonda de la carretera de Llerona
Els darrers dies del mes d’octubre la Diputació de Barcelona va
començar, amb un any de retard
sobre les dates previstes, les
obres per construir la rotonda que
ha d’enllaçar la Via Europa del
polígon industrial Pla de Llerona
amb la carretera de l’Ametlla.
Aquesta és una obra molt esperada i reclamada amb insistència
tant per part dels veïns i del Consell
del Poble de Llerona com pel propi
Ajuntament.
El projecte ha sofert un petit
canvi respecte de l’inicial, ja que
ara la rotonda s’ha desplaçat uns
metres cap a l’Ametlla per tal
d’evitar que els camions de gran
tonatge envaeixin el carril contrari
cada vegada que surten del polígon Pla de Llerona en direcció a la
N-152.

La rotonda millorarà molt la fluïdesa del trànsit en aquest punt de la xarxa viària

Les obres, que duraran uns quatre mesos segons les previsions

inicials, no faran tallar el trànsit a
la zona.

Es posa a la venda un pis i sis places
d’aparcament a l’edifici de protecció
oficial del carrer de la Torre Pinós
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El 16 de novembre passat va
acabar el termini per poder presentar les sol·licituds per a
l’adquisició d’un habitatge i de sis
places d’aparcament de l’edifici de
protecció oficial del carrer de la
Torre Pinós, número 26, de
Bellavista, a les Franqueses del
Vallès. Pel que fa al pis, es tracta
dels baixos primera, escala A, que
té un garatge i un traster vinculats.
Pel que fa a les places d’aparcament, quatre d’elles també tenen
un traster vinculat.
L’habitatge que l’Ajuntament de
les Franqueses posa a la venda va
ser adaptat i reservat amb anterioritat a persones amb discapa-

citat amb mobilitat reduïda i ja va
ser adjudicat en el procés que va
acabar la primavera passada en
què es van adjudicar la resta
d’habitatges, però la Direcció General d’Habitatge en va denegar
la sol·licitud de visat del contracte
de compravenda. És per això que
ara, tot i que podrà ser venut a
persones no discapacitades, hi
tindran preferència les sol·licituds
presentades per persones amb
discapacitat. El preu del pis,
garatge i traster inclosos, és de
134.183 euros més el 7 per cent
d’IVA.
Pel que fa a les sis places d’aparcament, actualment propietat de

l’empresa municipal Les Franqueses Entorn Verd, S. A., que va ser la
promotora de la construcció de
l’edifici de protecció oficial, dues
són per a motos i el seu preu
ronda els 8.000 euros (més 16%
d’IVA), i quatre per a cotxes i el seu
preu va dels 19.000 als 23.600
(més 16% d’IVA), segons la seva
superfície. Cadascuna d’aquestes
darreres quatre places també
inclou un traster vinculat inclòs en
el preu. Tot i que s’hi pot presentar qualsevol persona resident a
les Franqueses, es prioritzaran les
sol·licituds provinents de persones
que viuen en el mateix edifici o en
blocs del voltant.

planificació del territori «««««

La urbanització del carrer del Pont
finalitzarà a primers d’any
El secretari per a la Mobilitat del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal,
va ser el dimecres 17 d’octubre al
migdia a les Franqueses per visitar les obres de construcció de la
Ronda Nord. Van acompanyar
Nadal l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, el de Granollers,
Josep Mayoral, i el president de
Gestió d’Infraestructures, S.A.
(GISA), l’empresa pública que
s’encarrega de la gestió de les
obres, Xavier Casas, entre d’altres
representants polítics i personal
tècnic.
Durant la visita, Manel Nadal va
afirmar que la Generalitat té la
voluntat de començar en breu la
urbanització del carrer del Pont
en superfície per tal que estigui
acabada durant els primers mesos de l’any vinent, tal i com li ha
reclamat en diferents ocasions l’alcalde de les Franqueses, Francesc
Torné, per mirar d’acabar el més
aviat possible amb les molèsties
que ocasionen les obres als veïns
de Can Calet. Torné va aprofitar la
presència del secretari per a la
Mobilitat per reclamar-li urgentment la realització d’aquesta
actuació per tal que els veïns
puguin normalitzar la seva vida i es
puguin millorar aspectes com ara
la neteja dels carrers, bruts de
terra permanentment pel pas de
camions per la zona.
Nadal va respondre a l’alcalde
davant dels periodistes assistents
a l’acte que entre gener i febrer
de l’any vinent el carrer del Pont
estarà obert, tot i que miraran
d’obrir-lo abans a mesura que
s’acabin els diversos trams. Nadal
també va dir que segons les
darreres previsions, la totalitat de
la Ronda Nord podria obrir-se al
trànsit a l’estiu de 2008.

A dalt, Francesc Torné (centre) i Manel Nadal (dreta) escoltant les explicacions d’un
representant de GISA. A baix, el carrer del Pont el dia de la visita del secretari

Actualment, la feina més important que s’està fent a la zona és la
construcció del calaix que s’ha de
fer sota la Ronda a l’alçada de la
rotonda de Can Mònic perquè hi
passi la riera de Carbonell. En breu,
una vegada solucionats els problemes que hi havia amb l’empresa
Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), es començarà a construir el pas per sota la
via del tren de la línia BarcelonaPuigcerdà que ha de fer enllaçar
la Ronda amb el tram ja construït
de Canovelles.

Les obres que s’estan fent
actualment a la Ronda Nord de
Granollers al seu pas per les
Franqueses consisteixen bàsicament en el soterrament de la via al
seu pas per Can Calet. Així, la via
passarà dels quatre carrils (dos
per cada sentit de circulació) que
té actualment en superfície a
només dos carrils (un per cada
sentit) sota terra. A l’altura de la
plaça de Francesc Macià, però, la
via sortirà del túnel i tornarà a
tenir els quatre carrils que té en
tot el seu recorregut.
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»»»»» dinamització econòmica

Renovació de la ISO 9001:2000 a
l’Àrea de Dinamització Econòmica
L’Àrea de Dinamització es va certificar d’acord amb norma UNEEN-ISO 9001:2000 al juliol de
2003. A partir d’aquest moment
es va iniciar un compromís de tota
l’Àrea cap a la qualitat de serveis i
per assolir la satisfacció màxima
dels seus usuaris.
Així, el Sistema de Gestió de
Qualitat ha anat patint diverses
modificacions per tal d’aconseguir
una millor adaptació al medi
canviant i assolir així els objectius
fixats.
El passat 29 de setembre es va
passar l’auditoria de renovació
amb gran èxit, sense haver-se
detectat, en el sistema de qualitat,
cap desviació de la norma UNEEN-ISO 9001:2000.
L’auditor d’ECA CERT, CERTIFI-

CACIÓN, S.A., va voler destacar
com a punts forts del Sistema de
Gestió de la Qualitat implantat a
l’Àrea la gran implicació de la
direcció, la bona cohesió de l’equip
de treball, la gestió i control del
sistema, el desenvolupament del
disseny que es realitza, les immillorables instal·lacions i infraestructures i la gestió de processos de
serveis.
Aquesta certificació ratifica el
bon treball i la feina envers la
població objecte dels seus serveis,
i representa un compromís amb
la millora contínua.
La renovació d’aquesta certificació abasta les principals activitats que gestiona l’Àrea de
Dinamització Econòmica, en concret:

> Disseny de serveis
> Serveis de Formació Ocupacional
> Inserció Laboral
> Informació i assessorament
empresarial
En resum, i tal i com fixa la pròpia
política de qualitat de l’Àrea de
Dinamització Econòmica “la guia
que marca els objectius de l’Àrea
de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès és el compromís per la
qualitat, viscuda com a camí per
aconseguir un impacte social de
millora dels col·lectius amb els
que es treballa, augmentant la
satisfacció dels seus usuaris, i
de reconeixement social de la
feina ben feta”.

televisió
LesFranQuEses
Cada DIMECRES i DIUMENGE
a les 14.30 i a les 20.30 h
a Granollers TV (canal 55 de la UHF)

novembre
dos mil set

LFDV
pàg. deu

p ro g ra m e s
ls
e
re
u
e
v
s
pot
r!
I a ra t a m b é
te u o rd in a d o
l
e
n
e
t
e
rn
te
a tr a v é s d ’i n
nqueses.cat
a
fr
s
e
.l
w
w
w
b
al we
Comprova-ho

dinamització econòmica «««««

Formació, orientació i inserció laboral
amb suport per a persones amb discapacitat
Un any més iniciem, juntament
amb la Fundació Apadis el projecte
“Formació, orientació i inserció laboral amb suport per a persones
amb discapacitats”, que consisteix
en la formació de persones amb
discapacitat en aquells hàbits que
són necessaris per afavorir la
inserció laboral i per mantenir un
treball.
El projecte posa totes les eines
necessàries per fer possible
l’accés de persones amb discapacitat psíquica i física associada al
món laboral dins de l’empresa
normalitzada, amb la prèvia formació i suport, oferint els recursos necessaris per garantir l’èxit
d’inserció.
El projecte té com a objectiu final la inserció de persones amb
discapacitat psíquica i física
associada en el món laboral
ordinari mitjançant el treball amb
suport, a fi d’aconseguir una millora de la seva qualitat de vida així
com la dels seus familiars, i és amb
aquesta finalitat que es posen
totes les eines necessàries per
poder fer possible que l’accés dels
alumnes al món laboral dins de

Les persones amb discapacitats tenen dret a la inserció laboral normalitzada

l’empresa normalitzada sigui una
realitat.
Els beneficiaris del projecte són
persones amb molta capacitat
per integrar-se en el món laboral
ordinari amb el suport necessari.
Tenen molta il·lusió per treballar
en entorns normalitzats en què
se’ls consideri com a persones
amb plenitud de drets i opor tu-

nitats i amb la preparació i suport
necessari es pretén aconseguir i
garantir aquesta integració sociolaboral.
A l’edició d’aquest any hi participen 15 alumnes i un mínim de 8
empreses ja han manifestat el seu
interès a tenir els alumnes de
pràctiques i procedir a la seva
contractació posterior.

15 i 16 de desembre de 2007
Al Centre de Recursos Agraris
(Masia Can Ribas, Camí Antic de Vic, 10)
Exposició d’animals de granja, venda de productes de Nadal,
inflables, activitats de les entitats del municipi, inflables, jocs, tallers
malabars, tasses de brou, botifarrada, passejos amb trens en
miniatura... Tot això i més! T’HI ESPEREM, NO HI FALTIS!
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»»»»» benestar social i joventut

S’engega de nou el Servei d’Atenció Psicològica
i el d’Assessorament Jurídic per a dones
L’Ajuntament de les Franqueses,
en el seu interès per les polítiques
d’igualtat, ha posat en marxa de
nou, des del mes de juny, el Servei
d’Atenció Psicològica i el Servei
d’Assessorament Jurídic.
Aquests dos serveis es troben
inclosos dins el programa municipal PADI -Punt d’Assessorament
per a Dones sobre Igualtat d’oportunitats-, que gràcies al suport de
la Diputació de Barcelona i de la
Generalitat de Catalunya, té per
objectiu oferir una atenció a les
dones del municipi.
Des d’un primer nivell d’atenció,
l’equip de Serveis Socials de l’Ajuntament intenta donar resposta a
les demandes que poden plantejar
les dones, tot i que existeixen certs
límits quant a tractar en profunditat determinades problemàtiques
que requereixen una intervenció i
un assessorament més especialitzat, com poden ser totes aquelles
problemàtiques relacionades amb
l’àmbit jurídic (separacions, divorcis, custòdia dels fills, situacions
de violència familiar i maltracta-

ments, etc.), i orientació psicològica
(depressions, baixa autoestima,
angoixes, etc.). El PADI ha de
possibilitar que sigui un punt de
referència per a totes les dones
del municipi, dins del qual aquestes
tinguin informació i assessorament respecte a les seves necessitats i interessos.
El programa ofereix diferents
serveis:
-Servei d’informació, atenció i
assessorament personalitzat. La
treballadora social de cada zona
rep i tracta de manera personalitzada les demandes i necessitats
que expressa aquest sector en
concret, i la població en general,
sobre aquesta temàtica, fonamentalment des de la vessant de la informació, assessorament, aplicació de recursos i derivació.
-Servei d’atenció psicològica. El
servei d’atenció psicològica per a
dones és un recurs temporal, que
poden rebre i sol·licitar les dones
del municipi que requereixin d’un
espai on poder reflexionar i treballar les seves emocions, actituds,

canvis... davant de situacions que
les preocupin. Per poder accedir a
aquest servei, cal demanar una
entrevista amb els tècnics i les
tècniques de Serveis Socials, qui
valoraran en cada cas la idoneïtat
del recurs.
-Servei d’assessorament jurídic.
El servei d’assessorament jurídic
per a dones és un recurs temporal que poden disposar aquelles
dones que requereixin d’una atenció i assessorament personalitzat
en temes legals. Les matèries per
a les quals es pugui sol·licitar
aquest servei poden ser diverses:
maltractaments, separacions, custòdies, qüestions laborals..., en
funció de la seva situació. Per poder accedir a aquest servei cal
demanar una entrevista amb els
tècnics i tècniques de Serveis
Socials, qui valoraran en cada cas
la idoneïtat del recurs.
Per a més informació, us podeu
adreçar personalment a l’Àrea
de Benestar Social, Joventut i
Sanitat, al carrer d’Aragó, 24, o
trucar al telèfon 93 846 58 62.

El Complex Esportiu Municipal acull
l’exposició sobre els drets humans a la ciutat
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Del 2 al 15 d’octubre el vestíbul
del Complex Esportiu Municipal va
acollir l’exposició “Els drets humans
a la ciutat”. L’exposició, cedida per
la Diputació de Barcelona, se
centrava en la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans
a la Ciutat i tenia com a objectiu
generar una reflexió al voltant de
la ciutat com a espai de convivència
entre persones que tenen els
mateixos drets i que han de poder
exercir-los en el marc físic dels
seus pobles i ciutats.
La Xarxa de Pobles i Ciutats pels
Drets Humans, a la qual està
adherit l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès des de l’any
2005, neix amb la voluntat que els
pobles i les ciutats esdevinguin un
nou espai polític i social, donant

La regidora d’Educació i Joventut, en un moment de l’acte d’inauguració

resposta a les expectatives dels
ciutadans i les ciutadanes i fent
realitat la democràcia de proximitat.
Amb aquesta finalitat sorgeix la
Carta Europea de Salvaguarda

dels Drets Humans a la Ciutat, la
qual desenvolupa un seguit de
drets per garantir la qualitat de
vida a la ciutat sense distinció de
sexe, edat, opció sexual, lloc d’origen, limitació física o psíquica.

benestar social i joventut «««««

L’Ajuntament informa de les proves per
a l’acreditació de l’experiència laboral
que convoca el Departament d’Educació
El camí per accedir a un títol de
formació professional ha estat, fins
fa pocs anys, la via de l’ensenyament presencial sense un reconeixement oficial de les capacitats
adquirides en el lloc de treball.
En l’actualitat s’ha produït un
canvi substancial. El Departament
d’Educació, a través de l’Institut
Català de les Qualificacions Professionals, permet que qualsevol
treballador en actiu, amb una
experiència mínima de dos anys
en el sector del títol professional
convocat, pugui iniciar un procés
que pot culminar amb l’obtenció
d’un títol de formació professional
de grau mitjà o de grau superior.
Al nostre país hi ha milers de
treballadors que exerceixen una
professió que han après al llarg de
la seva vida. Es tracta de persones
que no han pogut cursar uns estudis professionals per un cúmul de
circumstàncies diverses. Fins i tot
perquè, en el seu moment, ni tan
sols existien ofertes formatives de
les branques professionals de les

quals, ara, són especialistes.
Aquest nou procés d’obtenció
del títol té dues fases: l’acreditació
de les competències i l’avaluació
de crèdits formatius.
En l’acreditació de competències, primer hi ha la fase d’orientació, en què s’informa i guia la persona per tal que demostri la seva
experiència laboral, i després la fase d’avaluació, en què s’acrediten
les competències professionals.
En el procés d’avaluació dels
crèdits formatius es realitzen les
proves de coneixements teòrics i
pràctics de cada crèdit del cicle
formatiu corresponent.
Així mateix, existeix una correspondència entre les unitats de
competència i els crèdits, ja que
quan s’ha acreditat una unitat de
competència es considera que la
persona ha superat el crèdit o
crèdits associats, i viceversa.
En tots els casos, l’aspirant disposarà d’un certificat que acreditarà les seves competències
professionals, rebrà orientació

personalitzada sobre ocupacions
afins i vies de formació i millora
professional i, finalment, podrà
disposar del títol oficial del cicle
formatiu de grau mitjà o superior
que li correspongui, si supera tot
el procés avaluador i té les
condicions d’accés al títol.
Els sectors professionals que
comprenen els 30 títols per als
quals s’ha obert aquest procés en
aquesta convocatòria són els següents: activitats agràries, activitats físiques i esportives, activitats
maritimopesqueres, administració, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, hoteleria i turisme, informàtica, manteniment i
serveis a la producció, química,
sanitat i serveis socioculturals i a
la comunitat.
Qui vulgui conèixer més detalls
sobre la convocatòria pot adreçarse al Punt d’Informació Juvenil, a
l’Àrea d’Educació o a la de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament.
També podeu consultar el web
www.gencat.net/educacio/icqp.

Visita de la gent gran a Cafès Pont
El 19 de setembre passat, dins
del programa de Dinamització Cultural per a la Gent Gran, l’Àrea de
Benestar Social i Sanitat de l’Ajuntament va organitzar una excursió
en autocar fins a Sabadell per visitar la fàbrica de producció i embalatge de Cafès Pont. L’objectiu de
la sortida era conèixer la planta de
cafè i l’elaboració que segueix fins
a arribar a les nostres mans, tot
això visualitzat en un vídeo de
presentació però també vist en
directe a la planta de producció.
Cafès Pont ens va obsequiar
amb una mostra de cafè natural.
Seguidament, vam aprofitar l’ocasió per anar a dinar al Casal d’Avis
de Sabadell. Després de gaudir
d’un dia interessant, l’expedició va
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Foto de grup de les persones que van visitar Cafès Pont

tornar cap a les Franqueses.
Degut a l’èxit de la visita, l’Àrea
va organitzar-ne una altra el dia

31 d’octubre per a totes aquelles
persones que no van poder anarhi el 19 de setembre.
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»»»»» naixements i defuncions
NAIXEMENTS
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_Ariana Luque Corralero

08-09-07

_Mariona Gordo Sánchez

29-06-07

_Nora Galo Ortega

12-09-07

_Alexandra Giménez Gallego

02-07-07

_Michel Martínez Vázquez

13-09-07

_Laia Goñalons Porras

04-07-07

_Marina Gil Rueda

16-09-07

_Alba Martín Alias

05-07-07

_Sara Kharbach

16-09-07

_Laia León Serrán

05-07-07

_Álex Fernández Rojano

16-09-07

_Claudia León Serrán

05-07-07

_Ivet Romero Domènech

21-09-07

_Mar León Serrán

05-07-07

_Paula Hernández García

26-09-07

_Sergi Fernández Pujadas

06-07-07

_Luna Suárez Mesa

26-09-07

_Lara Gómez López

06-07-07

_Julia Aguilera Hernández

27-09-07

_Nayara Martínez López

07-07-07

_Laia Galbany Piñero

28-09-07

_Arnau Ibora Medall

07-07-07

_Daniel Curiel González

29-09-07

_Roger Torres Travé

08-07-07

_Soaib Jedaa

30-09-07

_Martina Ballada Manubens

11-07-07

_Emily Ortega Méndez

30-09-07

_Lynnete Arroyo Pou

14-07-07

_Nizar Ezzahraoui

02-10-07

_Aleix Piqué Fernández

17-07-07

_Iratí Gallego Puigdengolas

02-10-07

_Joel Aguilar Gómez

18-07-07

_Izan Barrasa Martínez

06-10-07

_Marina Caballero Ubiñana

19-07-07

_Judit Guerrero Marabe

06-10-07

_Laia Caballero Ubiñana

19-07-07

_David Manero Matamala

08-10-07

_Marc Munera Medina

19-07-07

_Hugo Carmona Cabrera

08-10-07

_Júlia Castellarnau Navarro

19-07-07

_Lea Barbancho Von Glembotzki

08-10-07

_Armando-José Pretell Flores

25-07-07

_Dan Garriga Encinas

10-10-07

_Aleix Suárez Fernández

28-07-07

_Inés Fernández Carbonell

13-10-07

_Claudia Reyes López

01-08-07

_Valeria Vilardell Gutiérrez

15-10-07

_Ainara Pintó Avellaneda

07-08-07

_Marc Alonso Cornejo

16-10-07

_Jana Mas Ramírez

07-08-07

_Elisabeth Hopkins Carreta

18-10-07

_Éric del Valle de Sande

09-08-07

_Daniela Ferré Pacheco

22-10-07

_Melanie-Nicole Ruiz Rodríguez

09-08-07

_Alejandro López Gavilán

24-10-07

_Awa Sylla

11-08-07

_Martina Lopera Mora

24-10-07

_Carla Chillón Alcaraz

14-08-07

_Martina López Gil

27-10-07

_Lea Luna Ruiz

19-08-07

_Martina Tena Mallorca

27-10-07

_Marc Exojo Jurado

19-08-07

DEFUNCIONS

_Alba Guerrero Ruiz

25-08-07

_Teresa Montplet Borrell _ 60 anys

04-08-07

_Núria Tojo Tojo

25-08-07

_Benito Lacruz Artau _ 68 anys

04-08-07

_Biel Tornos Reche

25-08-07

_Salvador-Agustí Montasell Puigoriol _ 63 anys 07-08-07

_Bru Ortega Sulé

28-08-07

_Elisa Parera Puig _ 89 anys

17-08-07

_Júlia Molinero Madrona

02-09-07

_Concepción Boleda Cornet _ 89 anys

22-08-07

_Noa-Marie Robles Miranda

04-09-07

_Josefina Riera Illa _ 87 anys

11-10-07

_Albert García Martínez

06-09-07

_Teresa Martínez Martínez _ 98 anys

11-10-07

_Laura Cabezas Rubio

06-09-07

_Araceli Pérez Pareja _ 89 anys

12-10-07

_Lorena Hernández Mas

07-09-07

_Josefa Blanch Bartrina _ 61 anys

15-10-07

_Oriol Escuin Jiménez

08-09-07

_Incolaza Ferra Balsell _ 90 anys

20-10-07

esports «««««

Inici de les activitats organitzades pel PME
569 persones entre infants,
joves i adults van començar, a principis d’octubre, les activitats organitzades des del Patronat Municipal d’Esports. Activitats per als
més petits fins als més grans i des
d’activitats d’iniciació esportiva fins
a activitats esportives de competició i activitats físiques de manteniment i salut.
L’Escola Esportiva del Patronat
Municipal d’Esports ja es va engegar al mes de setembre amb
les activitats i equips d’handbol,
bàsquet i tennis.
Pel que fa a l’Escola d’Iniciació
Esportiva, les activitats per als més
petits, s’han obert dos grups de
psicomotricitat al gimnàs del CEIP
Guerau de Liost, un grup a l’IES
Lauro, el qual no va arribar al mínim
de places ofertes, dos grups prebenjamí mixt al pavelló poliesportiu

i un altre a l’IES Lauro.
També van començar les activitats de lleure com el tai-txi txuan,
el ioga i el torneig d’hivern de futbol
sala. Aquestes completen l’oferta
de l’activitat de lleure per a adults.
Enguany s’ha superat el número d’inscripcions de la temporada
passada amb un total de 56 participants al tai-txi, 29 inscripcions
al ioga i 10 equips en la lliga de
futbol sala. Cal remarcar que el
tai-txi ha tingut un augment molt
considerable de participants. El Patronat ofereix aquestes sessions
setmanals d’una hora i mitja amb
els següents horaris:
-Ioga: dimarts de 18.30 a 20 h i
dijous de 20 a 21.30 h al gimnàs
del CEIP Guerau de Liost.
-Tai-txi: dilluns de 10.15 a 11.45
h i de 21 a 22.30 h a la sala
polivalent del Complex Esportiu

Municipal; i dilluns de 18.30 a 20 h
i dimecres en aquest mateix horari
en el gimnàs del CEIP Guerau de
Liost.
Els partits de la lliga de futbol
sala són tots els dimarts i dijous de
21 a 23 h en el pavelló poliesportiu
municipal.
Volem agrair-vos la vostra confiança i participació. Com la temporada passada s’han cobert la
majoria de places i fins i tot s’han
obert llistes d’espera en totes
aquestes activitats presentades.
Per a qualsevol informació de les
activitats us podeu adreçar a
l’oficina del Patronat Municipal
d’Esports de dilluns a divendres
en l’horari d’atenció al públic de 9
a 14 h i de 16 a 20 h.
També ens trobareu al web del
Patronat Municipal d’Espor ts:
www.lesfranqueses.cat/esports.

Quatre-cents ciclistes participen a la
Pedalada Popular de Corró d’Amunt
El passat diumenge 28 d’octubre
va tenir lloc la Pedalada Popular
de Corró d’Amunt, organitzada pel
Club Ciclista Corró d’Amunt amb
la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports i del Consell del
Poble de Corró d’Amunt, que va
comptar amb la participació de
400 corredors.
A partir de les 8 del matí van
començar les inscripcions i a les 9
va tenir inici la Pedalada de 30
quilòmetres de recorregut, que
va passar pels següents pobles:
Corró d’Amunt, Samalús, la Garriga, Llerona, Corró d’Avall, Marata, Cardedeu i Cànoves. Participants de casa, de la comarca i de
fora de la comarca van quedar
meravellats per l’entorn i el
paisatge del que van poder gaudir
en tot el recorregut.
A les 10 del matí es va dur a
terme la pedalada infantil per als
més menuts amb un recorregut

El bon temps va acompanyar els participants de la matinal ciclista

de 3 quilòmetres.
A partir de les 13 h tots els
participants que anaven arribant
al Consell del Poble de Corró

d’Amunt van ser obsequiats amb
una samarreta commemorativa
de l’acte, una botifarrada i un
sorteig de regals.
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El PME i Apadis signen un
conveni de col·laboració

D’esquerra
a dreta,
Imma
Navarro,
directora
d’Apadis,
Albert Piñol,
gerent del
PME, i Josep
Badia,
regidor
d’Esports
FOTO: JORDI
PEY

Foto de grup
dels equips
d’handbol del
PME. FOTO:
SARA M.
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El 29 d’octubre a les 19 h, a les
instal·lacions que l’Ajuntament té

cedides a la Fundació Apadis, es va
portar a terme la firma del conveni
per a la promoció i col·laboració
per al desenvolupament d’activitat
física i esportiva entre aquesta
entitat d’ajuda a les persones discapacitades, representada per la
directora del centre, Imma Navarro, i el Patronat Municipal d’Esports, representat per Josep Badia, regidor d’Esports.
En l’acte hi havia uns 50 d’assistents entre pares, mares, familiars, professorat de la fundació,
col·laboradors i els propis alumnes
del programa. En l’acte es va fer
una breu projecció de fotografies
en què es podia veure totes les

activitats que fins ara s’han anat
duent a terme i que justificava la
formalització de la col·laboració
entre les dues entitats amb la firma d’un conveni que la regulés
formalment.
Tant Imma Navarro com Josep
Badia van destacar el paper de les
famílies, col·laboradors, personal i
participants que fan possible
aquest projecte. Per Badia, el Patronat Municipal d’Esports és
pioner amb aquest conveni per
garantir la igualtat d’oportunitats
en la pràctica d’activitat física i
esportiva per a tothom.
Un cop fets els parlaments i la
signatura del document tots els
assistents van passar a fer un
petit refrigeri ofert per tots els
col·laboradors, docents i nois i
noies de la Fundació Apadis a tots
els familiars i públic assistent a
l’acte.

El Patronat Municipal d’Esports
presenta els seus vuit equips d’handbol
El passat dissabte 6 d’octubre
va tenir lloc al pavelló poliesportiu
municipal la presentació de la
secció d’handbol del Patronat Municipal d’Esports, amb un total de
vuit equips repartits per categories de la següent manera:
-Dos cadets masculins, que juguen a 1a Divisió Catalana dins la
competició de la Federació Catalana d’handbol. Entrenats per Joan
Carles Vicario (cadet A) i Alberto
Rodríguez (cadet B).
-Infantil masculí, que competeix
a la lliga del Consell Esportiu del
Vallès Oriental. Entrenat per Jordi

Jiménez i Alba Parra.
-Dos alevins, un de femení i un
altre de masculí, que competeixen
dins la lliga del Consell Esportiu del
Vallès Oriental. Entrenats per Joel
Montava i Judith Toro (aleví femení) i Alberto Rodríguez i Santiago
Tomàs (aleví masculí).
-Tres equips benjamins, dos de
masculins i un de femení, que
juguen a la competició del Consell
Esportiu del Vallès Oriental. Entrenats per Tony Torres (benjamí 1),
Eric Silva i Enric Lax (benjamí 2), i
Saray Alpiste i Mireia Rodríguez
(benjamí femení).

Durant la jornada de presentació cada equip va jugar un partit
amistós contra un rival d’una altra
població de la comarca. Una vegada finalitzats tots els partits, tant
els jugadors locals com els visitants, unes 220 esportistes en
total, van gaudir d’un esmorzar.
En la presentació van desfilar
tots els equips amb la seva nova
equipació, i es va fer la corresponent foto de grup i per categories.
Es va comptar amb la presència
del coordinador de la secció, Jordi
Jiménez, i del regidor d’Esports,
Josep Badia.
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Què es fa al Complex durant
el període d’aturada tècnica?
Enguany el Complex Esportiu
Municipal compleix 5 anys de vida
i com cada temporada posem a
punt la instal·lació durant el període d’aturada tècnica.
L’aturada tècnica és un dels moments més intensos a la instal·lació,
no tant per als usuaris sinó per a
totes les àrees que conformen la
gestió, des de l’àrea administrativa i l’àrea tècnica, amb la preparació de la nova temporada, fins a
l’àrea de manteniment i neteja,
que fan en aquests dies la feina
més intensa de tot l’any.
En aquest període, tot i que durant la resta de l’any també es van
fent accions preventives i correctives, es realitzen actuacions que
és impossible fer amb la instal·lació
en funcionament.
En aquest article ens agradaria
fer un breu llistat d’aquelles tasques que han millorat la instal·lació,
tant en el seu aspecte extern, que

tots veiem, com en l’intern, que no
es veuen però que també són importants per al funcionament correcte de la instal·lació.
Així doncs, les actuacions més
destacades són les següents:
-S’han canviat tots els focus de
la piscina petita i la instal·lació
elèctrica.
-S’ha pintat el sostre i reparat
les claraboies d’humitats de la piscina petita.
-Canvi de tot el sistema de programació i escalfament del bany
de vapor.
-S’ha polit, vernissat i reparat la
fusta de la zona d’aigües.
-Canvi dels sifons i materials d’aquests mateixos de les aixetes.
-Reparació i modificació d’alguns
sistemes de distribució elèctrica
-S’ha polit i vernissat el terra del
servei d’estètica.
-S’ha polit i vernissat el terra de
les sales polivalents 1 i 2.

-Pintat dels diferents espais de
la instal·lació (sala de fitness, escales, passadissos, recepció, hall del
bar, vestidors, sales...).
-Neteja a fons dels diferents
espais (vestidors, lavabos, sala de
fitness...).
-Posada a punt de bombes i calderes (neteja, engranatge, canvi
de coixinets...).
-Neteja i nebulització de conductes i circuit d’aire calent.
-Instal·lació d’un climatitzador
(fred i calor) per donar una temperatura de confort a la sala de
fitness.

El terra de
parquet de
les dues
sales
polivalents
s’ha polit i
vernissat

Nou impuls al Club Petanca Bellavista
Quan fa un parell d’anys l’actual
junta directiva es va comprometre
a tirar endavant el nostre club,
amb la voluntat de tornar-lo a situar en el lloc que, per historial,
instal·lacions i raó social, ha d’ocupar, el primer que vam decidir era
passar pàgina al passat i lluitar pel
present i el futur del Club Petanca
Bellavista.
Al treball i l’empenta del Sr. Gallardo, com a president, i de tots
els membres de la seva junta directiva, s’hi ha afegit la bona predisposició i el total suport del nou
regidor d’Esports, Josep Badia, i
de l’arribada al club dels nous
“portadors del local social”, la Tina
Raya i la seva parella, en Julià Baró,
autèntics professionals i coneixedors del món de la petanca.
El club organitza un munt d’activitats durant tot l’any, “melés”
especials per Sant Valentí, Sant
Joan, Dia del pare, de parelles a la
primavera, per la Diada de Catalunya, pel pont del Pilar, especial

de Nadal, jornada de portes obertes al juny i la nostra gran festa
social al juliol.
Però el més important és que
actualment el club té dos equips
federats en competició: equip A
en 5a categoria i equip B en 6a,
amb un total de 43 jugadors amb
fitxa, perfectament equipats.
També en el nostre club s’organitzen, tots els dies i especialment
els dissabtes i diumenges competi-

cions de “dupletes” i “tripletes” mixtes, muntades i a sorteig, entre jugadors del nostre club i altres de
diferents clubs i ciutats de la nostra
província, entre els quals es troben
jugadors del més alt nivell competitiu de Catalunya. Cal destacar
també l’augment de persones
associades al nostre club així com
el bon ambient esportiu i social
que ens fa pensar que tindrem un
futur esperançador i ple d’èxits.

SORTIDA D’ESQUÍ
A LA CERDANYA
Del 27 al 29 de
desembre de 2007
INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS:
A LES OFICINES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
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S’engega una campanya contra l’incivisme
L’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès engegarà properament
una campanya per promocionar
el civisme, millorar les condicions i
la igualtat de la convivència al
nostre municipi.
Des del consistori creiem que
cal aprofundir en la responsabilitat dels ciutadans i ciutadanes
envers l’entorn en què viuen i es
relacionen, en el comportament
de les persones i en la interacció i
col·laboració amb l’acció municipal
per tal d’arribar a gaudir del benestar social que tothom desitja.
Per respecte a les persones
que sí compleixen les normes, la
Policia Local farà èmfasi especial
en el control, correcció i denúncia
d’aquelles infraccions que malmeten el clima de convivència i no
tenen cura de l’espai públic.
Aquí teniu unes quantes normes
i consells a seguir:
Soroll
> Cal respectar la qualitat sonora del medi ambient, ja sigui per
mitjà de la veu humana, de les nostres mascotes o animals de companyia, de maquinària, aparells
electrodomèstics, abaixant el
volum de la ràdio, TV, CD’s, DVD’s,
i/o altres aparells audiovisuals; pel
que fa als vehicles, cal controlar
l’emissió de sorolls dels tubs d’escapament.
Espais de convivència
> Cal fer un ús cívic dels carrers,

places, parcs... respectant els
drets dels altres ciutadans usuaris, i respectant el descans veïnal;
en conseqüència, cal fer d’aquests indrets llocs aptes per a
les trobades i esbargiment de
tothom.
Animals de companyia
> No s’han de portar els gossos
i animals de companyia sense
lligar, passejar-los per indrets com
ara parcs públics i/o infantils, embrutar la via pública amb deposicions no recollides pel propietari
del gos, i els gossos de raça
potencialment perillosa s’han de
dur amb morrió.
Estacionaments de vehicles
> No es poden ocupar les
voreres, cal respectar els passos
de vianants, les reserves per a
minusvàlids i altres restriccions,
evitar l’estacionament en doble
filera, augmentar la mobilitat de
les zones vermelles i reforçar la
mobilitat intel·ligent a les zones
escolars.
Neteja
> Cal utilitzar adequadament els
contenidors d’escombraries i de
recollida selectiva que hi ha per tot
el municipi.
> No abandoneu mobles, electrodomèstics, runes, ferralla i
altres elements a la via pública,
fora dels dies i hores convingudes.

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
A L’AJUNTAMENT
novembre
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dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
> de
> dimarts i dijous de 16 a 18 h*
* excepte del 15 de juny al 15 de setembre, que estarà tancat a la tarda

hisenda i règim interior «««««

Ordenances fiscals per a l’any 2008
El Ple de l’Ajuntament del dijous
27 de setembre va aprovar provisionalment les ordenances fiscals
per a l’any 2008, que, per tant,
entraran en vigor a partir del
proper 1 de gener.
Com a novetats destacades cal
dir que s’ha introduït una bonificació del 90% en l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i
Obres per a les actuacions que
promoguin l’accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques, així com la instal·lació
d’ascensors en edificis d’habitatges antics, així com una bonificació
en la taxa per recollida d’escombraries domèstiques per a aquells
contribuents que facin ús de la
deixalleria.
Pel que fa a aquesta segona
novetat, cal dir que quan s’acrediti
haver utilitzat 10 vegades a l’any
la deixalleria de les Franqueses
del Vallès (Via Europa del polígon
Pla de Llerona) portant-hi residus
voluminosos o per reciclatge
(mobles, electrodomèstics, olis...),
la tarifa a aplicar serà l’establerta
en les ordenances amb una reducció del 10%. L’import de la bonificació concedida minorarà el rebut
de l’any següent per a totes
aquelles entrades a la deixalleria
que s’hagin acreditat de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any en
curs. Les sol·licituds s’hauran de
registrar a l’Ajuntament fins al 31
de gener de l’any següent.

L’ús de la
deixalleria
pot reduir en
un 10% el
rebut de la
recollida
d’escombraries

Cal recordar que les ordenances
fiscals regulen tots els tributs, és
a dir, els impostos com l’Impost
sobre Béns Immobles (IBI), sobre
Activitats Econòmiques (IAE), el de
vehicles, i d’altres, així com les taxes
municipals com són les de recollida
d’escombraries, les del cementiri
municipal o els certificats emesos
per l’Ajuntament, tràmits urbanístics, entre d’altres.
El criteri general adoptat per a
revisar aquestes taxes, així com
l’Impost sobre Vehicles, i l’Impost
sobre Activitats Econòmiques ha
estat actualitzar-les amb l’increment del cost de la vida, és a dir, un
2,4 per cent, que és l’Index General de Preus al Consum a Catalunya durant el darrer any.
D’aquest criteri general se n’ha
exclòs l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), ja que aquest últim

únicament tindrà la variació que
fixa l’Estat dins dels deu anys
següents des que s’apliquen nous
valors cadastrals, cas en què es
troba aquest municipi. També en
queden exclosos l’Impost sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana i l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres, ja que els valors que
utilitzen per al seu càlcul ja es veuen
actualitzats, això és, els valors
cadastrals i pressupostos d’obres
respectivament.
Així mateix d’aquest criteri s’ha
exclòs la taxa de recollida d’escombraries, que ha tingut un increment superior, d’un 7,5%, perquè
aquest servei continua sent notòriament deficitari per a l’Ajuntament, tot i que la normativa vigent
disposa que aquesta taxa ha de
cobrir plenament el cost del servei.

Vols aprendre a parlar català amb fluïdesa?
Tens una estona per xerrar amb una persona
que vulgui aprendre a parlar bé el català?
Es posa en marxa la campanya de difusió de la 2a
edició del programa Voluntariat per la llengua a
les Franqueses del Vallès, que organitza el Consorci per a la Normalització Lingüística.
L’objectiu del programa «Voluntariat per la llengua» és facilitar a totes les persones que tenen
coneixements bàsics de català i es volen llançar a
parlar-lo que el puguin practicar en un context real
i relaxat. Aquest programa promou el voluntariat
lingüístic, de manera que persones que parlen
habitualment català (voluntari/ària) destinen una

part del seu temps a conversar amb persones interessades a agafar fluïdesa, perdre la vergonya i
poder-lo parlar naturalment (aprenent/a).
Per poder fer parelles lingüístiques, ens calen
aprenents/es i voluntaris/àries disposats a participar-hi. Per això, si voleu participar com a voluntari/
ària o aprenent/a, entreu a l’adreça d’Internet
www10.gencat.net/pres_volull/AppJava/ i
doneu-vos d’alta, o bé truqueu al Servei Comarcal
de Català del Vallès Oriental (93 879 41 30) per
demanar informació i inscriure-us-hi.
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El Centre d’Art i Noves Tecnologies
Can Font ja funciona a ple rendiment
El Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font va iniciar el seu
funcionament el passat mes de
juliol; des de llavors fins ara gairebé
140 infants han pogut gaudir de
l’oferta d’estiu.
El curs 2007-08 ja s’ha engegat
i compta amb una oferta molt variada que atén tots els públics i
totes les edats, en total més de 20
tallers en què es treballen diferents àmbits: pintura, dibuix, manualitats, restauració de mobles,
modelisme, labors, ofimàtica, retoc
fotogràfic, anglès aplicat i tertúlies,
ioga, i risoteràpia entre d’altres.
En aquests moments ja són més
de 300 persones les inscrites.
Aquesta àmplia demanda ens anima a continuar dissenyant i programant nous tallers i activitats i
no només a les instal·lacions de
Can Font sinó també a la resta de
centres culturals municipals, com
el de Bellavista, i al carrer com la
realitzada durant la Festa Major
d’enguany en què els més menuts
van poder participar en la confecció d’un gran mural.

Molts infants van participar en la confecció d’un gran mural durant la Festa Major

De fet, ja hem previst tot un
seguit d’actuacions centrades en
l’època nadalenca, des de tallers
de curta durada com “Decorem el
Nadal en família”, “Anem de compres”, “Cuina de torrons”, “Adorns
de Nadal amb elements naturals”
fins a la gimcana fotogràfica “Juguem a conèixer el poble”. A més,
Can Font oferirà dos casals enfo-

cats a les tradicions nadalenques,
organitzarà un cagatió, una recollida de joguines i un mercat solidari de l’Índia. Finalment, Can Font
acollirà dues exposicions del 10
de desembre a l’11 de gener:
“Kunal & Aweta (Casament a
l’Índia)”, a càrrec de la fotògrafa
Sara Martos, i una segona de
tapissos de Jordi Jové.

Continua l’èxit del Donació de l’obra de Ferran Canyemeres
Cicle d’espectacles El passat 1 d’octubre Montser- cal” de la Biblioteca, ja que conrat Canyemeres va fer una donació tribueix a augmentar la informació
infantils i familiars molt especial a la Biblioteca Muni- sobre el nostre municipi i també
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La temporada de setembre a
desembre del II Cicle d’espectacles
infantils i familiars va arrencar amb
una excel·lent resposta de públic.
Aquesta primera temporada del
curs 2007–2008 finalitzarà l’1 de
desembre amb el concert familiar
i gratuït Popoff, un compositor despistat, a càrrec de l’Orquestra de
Cambra Terrassa 48, que tindrà
lloc al Teatre-Auditori de Bellavista
a les 18 h. El Patronat Municipal
de Cultura i Educació està confeccionant la programació de gener
a març de 2008, que un cop més
constarà de 8 espectacles adreçats a tots els públics. Més informació al telèfon 93 840 33 75 i al
web www.lesfranqueses.cat.

cipal: les obres completes del seu
pare, Ferran Canyemeres, escriptor i poeta que va guanyar el premi
Maspons i Camarasa l’any 1959
amb el llibre El Vallès, vigor i bellesa.
Aquesta obra és d’especial
interès per al fons “Col·lecció Lo-

sobre el Vallès. Una informació que
quedarà a disposició dels usuaris
per tal que puguin consultar-la.
Agraïm sincerament aquesta
atenció que ens ha prestat Montserrat Canyemeres, ja que amb el
seu gest ha contribuït a enriquir el
fons documental de la Biblioteca.

Importants novetats al Carnaval 2008
Organitzat pel Patronat Municipal de Cultura i Educació, amb la
col·laboració de l’Àrea de Benestar
Social, Joventut i Sanitat i el Patronat Municipal d’Espor ts, el
Carnestoltes se celebrarà a les
Franqueses el dissabte 2 de
febrer. Dues rues sor tiran de
Bellavista i de Corró d’Avall per

confluir a la zona esportiva.
Enguany, l’organització ha establert dues línies de suport per tal
d’animar la participació. D’una
banda, un concurs de comparses
amb més de 1.000 € en premis, i
de l’altra, ajuts a les entitats sense
ànim de lucre del municipi que hi
vulguin participar.

cultura i educació «««««

Principals actes de Nadal a les Franqueses
DO, RE, MI ELS PASTORETS
MUSICALS
Un any més, la Companyia
Milnotes, especialitzada en el
teatre musical, us proposa la seva
particular versió del clàssic nadalenc. El repartiment de l’espectacle està format per cantants
professionals i actors amateurs.
La música és a càrrec d’una
orquestra en directe, dirigida per
Daniel Pérez. Aquest any, com a
novetat, hi participarà un cos de
ball. La direcció escènica és d’en
Joan Garrido.
La representació s’oferirà els
dies 25 (a les 19 h), 26 (a les 19 h)
i 29 (a les 12 h) de desembre, al
Teatre-Auditori de Bellavista. Les
entrades es vendran a les taquilles
del mateix teatre, a partir del 10
de desembre, de dilluns a divendres, no festius, de 18 a 20.30 h i
una hora abans de les representacions.
L’ORQUESTRA MARAVELLA FA
DOS CONCERTS A BELLAVISTA
El concert d’Any Nou, a càrrec
de l’orquestra MARAVELLA, se
celebrarà al Teatre-Auditori de
Bellavista el diumenge 1 de gener,
a les 17.30 i a les 20 h. Les entrades es vendran a les taquilles
del mateix teatre, a partir del 17
de desembre, de dilluns a divendres, no festius, de 17 a 20.30 h i

una hora abans dels
concerts.
CAVALCADES DELS
REIS MAGS
El proppassat 18
d’octubre, el Patronat
Municipal de Cultura i
Educació va convocar totes les associacions culturals i educatives de
Corró d’Avall per donar un major impuls
a la Cavalcada de
Reis de 2008. A la
reunió es va presentar una esborrany de programa i les associacions
presents van aportar moltes idees, destacant
aspectes i reptes com ara
aconseguir tres
carrosses, una per a
cada rei; un nou
recorregut ampliat de
manera que pugui apropar-se, encara més, a
totes les cases del poble;
i moltes altres possibilitats perquè
totes les associacions i col·lectius
de les Franqueses puguin participar-hi i ser-ne protagonistes.
D’altra banda, es continuen or-

Un àngel de l’obra. FOTO: SUSANA ALCALDE

ganitzant els tradicionals tallers
de fanalets a Corró d’Amunt,
Bellavista i Llerona i donant suport
a les cavalcades de Bellavista i de
Llerona.

Inici del curs 2007-2008 a l’Escola
Municipal de Música Claudi Arimany
El passat 12 de setembre vam
donar el tret de sortida a les
classes del nou curs 2007/08 a
l’Escola Municipal de Música Claudi
Arimany, en un curs acadèmic ple
d’activitats i nous reptes.
Cada vegada es consolida més
l’oferta formativa de l’escola. Per
tal de donar cabuda al centre a un
col·lectiu més gran i variat d’alum-

nes, enguany l’Aula de Música Moderna de Can Penyes ofereix el
nivell I, II i III d’aquesta modalitat
musical, ensenyament que es divideix en educació de l‘oïda i harmonia i que es posarà en pràctica
a la classe de Combo.
Durant aquest primer trimestre cal destacar les activitats extraescolars que es duran a terme

al centre, com la celebració de
Santa Cecília, els tradicionals
Concerts de Nadal, etc. El primer
acte, la celebració de Santa Cecília,
patrona dels músics, estava previst que tingués lloc el 22 de
novembre (amb l’edició d’aquest
butlletí tancada) a l’auditori de
l’escola, amb el Concert del mes i
una xocolatada.

novembre
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La tardor es viu de manera
especial a les escoles bressol

Infants de
l’escola
bressol
municipal
Les Tres
Bessones,
aprenent
cançons de
tardor

Un cop iniciat el curs escolar i
superada amb satisfacció l’etapa
de l’adaptació inicial dels infants,
les escoles bressol municipals treballen a ple rendiment amb els infants.
Acabem d’entrar a la tardor, i
aprofitant aquesta etapa de l’any
i per tal que els infants puguin entendre millor el que significa, s’ha

creat l’espai “El racó de la natura”
a cadascuna de les aules de les
escoles, decorades, amb l’ajuda
de les famílies i els infants, amb els
elements típics d’aquesta època;
pintant fulles, bolets, castanyes i
pinyes i fent activitats específiques
com la manipulació i coneixença
d’aliments típics de temporada, els
fruits, els colors, mitjançant cançons i contes i cuinant castanyes i
fent panellets. També va ajudar a
aquest aprenentatge la visita de
la Maria Castanyera, que va portar a l’escola castanyes torrades.
També, coincidint amb la tardor
i l’inici del curs, es va fer una xerrada, en la que van participar tots
els pares de les dues escoles, dirigida per la psicòloga infantil Maria
Lluïsa Ferrerós, autora del llibre
Porta’t bé, i en la qual els pares
van participar molt activament
plantejant situacions quotidianes
relatives al comportament infantil
i a la seva conducció.

El butlletí Les Franqueses Espai
Educatiu arriba al número 50
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Aquest mes de novembre s’ha
editat el número 50 de la revista
de pares i mares Les Franqueses
Espai Educatiu. La iniciativa de confeccionar un col·leccionable mensual dirigit tant a pares i mares
com a professionals de l’educació
i a persones vinculades a aquest
àmbit, va sorgir l’any 2001 amb
l’objectiu de ser una eina més que
ser veixi de suport i acompanyament als adults, pares i mares en
la seva funció com a pares o
agents socialitzadors.
Per celebrar aquesta etapa us
oferim la possibilitat de sol·licitar
al Patronat Municipal de Cultura i
Educació una carpeta per poder
recollir tots els números que heu
col·leccionat durant aquest període. Podeu sol·licitar-la trucant a

les oficines del PMCE, al telèfon
93 846 65 06, deixant les vostres
dades personals (nom i cognoms,
adreça, telèfon, e-mail...).

Segona edició de
la Mostra d’arts
escèniques
El Patronat Municipal de Cultura i Educació està elaborant -a
partir de les 27 propostes rebudes- la programació d’aquesta segona edició de la Mostra, que
s’iniciarà el 12 de gener a les 22 h.
Fins al 12 d’abril, el Teatre-Auditori
de Bellavista acollirà la representació de set espectacles que ens
mostraran la creació artística de
set grups de teatre no professionals però de qualitat. La cloenda
d’aquesta 2a edició, amb el lliurament dels premis de participació i
del premi Votació de l’Espectador,
es farà el 26 d’abril, a les 22 h.

La Biblioteca
Municipal dóna
suport als centres
escolars
Entre els objectius de la nostra
Biblioteca Municipal destaquem el
de fer costat a l’educació, tant a
nivell individual i particular com a
nivell escolar i acadèmic.
Des d’aquesta perspectiva, el
servei de biblioteca municipal de
les Franqueses té previstes les
següents accions de suport i
col·laboració amb les escoles:
-Assessorament a les biblioteques escolars.
-Lots de préstec especial.
-Elaboració de guies de lectura
temàtiques.
-Formació de biblioteca.
-Animació a la lectura, etc.
D’altra banda, periòdicament,
organitzem visites per apropar i
presentar les novetats del servei
a tots els alumnes. Aquest curs
escolar 2007-2008 ja han visitat
la Biblioteca 120 alumnes de 1r
d’ESO de l’IES Lauro, que a través
d’una activitat ben dinàmica han
après a moure’s per la biblioteca
tot localitzant els documents que
aquesta ofereix.

consells del poble «««««

Consell del Poble de Corró d’Amunt
Benvolgudes i benvolguts, el
Consell del Poble en sessió
plenària va acordar per majoria
absoluta dels seus membres
sol·licitar que el Ple de l’Ajuntament
adopti l’acord de modificar la
composició del Consell arrel d’una
petició de la parròquia de Sant
Mamet en què sol·licita ser-ne
membre de ple dret.
Els estatuts dels Consells de
poble preveuen un màxim de 10
membres i la representació política en base als resultats electorals
no pot ser superior al terç total
dels seus membres.
Així doncs, la composició serà de
3 representants polítics, 2 de CiU
al ser la força més votada a Corró
d’Amunt i 1 d’ERC, 6 representants nomenats per les entitats
del poble: l’Associació de Veïns
Sant Mamet, el Club Ciclista, el
Club Petanca, la US Corró d’A-

munt, el Grup de teatre Boina i la
parròquia de Sant Mamet, i 1
representant dels ciutadans i
ciutadanes.
També es va acordar que el representant del Consell a la junta
del Patronat Municipal de Cultura
i Educació sigui la Conxita Soldevila,
del Grup de teatre Boina, que el
representant al Consell d’administració del Patronat Mpal. d’Esports
sigui en Josep Mauri, del Club Ciclista, i el representant al Consell
de la pagesia, Mossèn Cardús.
En un altre ordre de coses, la
construcció de la zona esportiva
segueix a bon ritme i la previsió de
finalització de la primera fase
(camp de futbol, graderies, vestidors, bar i local social) es manté
per a principis d’estiu.
En la mateixa sessió del Consell
es va tractar el tema del mur que
voreja la zona esportiva i del seu

impacte visual i es va sol·licitar el
seu rebaixament. L’arquitecte director del projecte i el regidor de
Planificació del Territori ens van
explicar que aquest mur té diverses finalitats. D’una banda, permet
la construcció d’una rampa d’accés per a discapacitats, i sosté les
dues fileres de graderies i, per
l’altra, a l’estar la carretera a tocar
s’ha de complir amb l’exigència que
el recinte ha d’estar tancat per
motius de seguretat i així impedir
la distracció dels conductors que
hi circulen. També se’ns va explicar
que el mur és d’alçada variable, ja
que es va adaptant al pendent del
terreny.
Seguirem atents al desenvolupament de les obres.
Francesc Colomé i Tenas
President del Consell del Poble
de Corró d’Amunt

Consell del Poble de Llerona
Semblava que no arribaria mai
el dia, però finalment ja han començat les obres de la rotonda de
la ctra. de l’Ametlla / Camí de Can
Pep. Aquestes obres ens proporcionaran una certa incomoditat
mentre durin, però tal com es va
parlar en l’últim Consell del Poble,
un cop estiguin enllestides, coincidint probablement, amb l’obertura
de la Ronda Nord, facilitarà molt el
trànsit i la seguretat d’aquesta
cruïlla que tant ens fa patir.
Ara fa tres anys es començava
a parlar de l’oferta a la Generalitat
d’un terreny municipal situat al
sector de Cal Cabré, concretament al carrer del Cadí, per construir-hi habitatges dotacionals en
règim de lloguer per a joves. Doncs
bé, com totes aquestes coses, s’ha
fet esperar, però em satisfà fervos saber que ja hem rebut
l’aprovació del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la

Aquest és el
solar del
carrer del
Cadí on
l’Ajuntament
vol que es
construeixin
els pisos de
lloguer per a
joves

Generalitat. Això vol dir que a mig
termini rebrem la notificació de
l’inici de les obres. Aquest projecte
no només em satisfà com a presidenta del Consell del Poble de
Llerona, sinó també com a regidora
de Joventut. M’omple d’il·lusió el
fet que els nostres joves puguin
gaudir d’uns pisos que els permetin allò que tan difícil els resulta:
l’emancipació amb l’inici d’un
projecte de vida propi.
En l’última sessió del Consell del
Poble es van rebre diverses

sol·licituds per part dels veïns assistents, totes elles relacionades
amb millores de seguretat i medi
ambient (ressalts, miralls, voreres,
arbres...). Aquestes qüestions
s’han fet arribar a les diferents
regidories per tal que s’efectuïn
les millores. Anirem fent el seguiment per tal que no quedi res
encallat.
Núria Claveria i Soler
Presidenta del
Consell del Poble de Llerona
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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

De dilluns a dijous
15 a 18 h
16
Divendres
9 a 12 h
16
Castillo Muñoz, Leonor
De dilluns a divendres
15 a 18 h
7
Palero Cadirat, Olga
Dilluns
9 a 12 h
4
De dimarts a divendres
15 a 18 h
4
Alier Soler, Rosa
Dilluns
15 a 18 h
4
De dimarts a divendres
9 a 12 h
4
Català Subirats, M. Rosa
De dilluns a divendres
15 a 17.30 h
3
Rebordosa Serras, Josep
De dilluns a divendres
8 a 10 h
3
Marcas Vila, Àlex
De dilluns a dijous
9 a 12 h
16
Divendres
15 a 18 h
16
Uriz Urzainqui, Nieves
De dilluns a divendres
11 a 13 h
7
González García, Rosa
De dilluns a divendres
15 a 18 h
6
Mateos del Collado, Núria
De dilluns a dijous
15 a 18 h
9
Divendres
9 a 12 h
9
Ducet Vilardell, Purificación
De dilluns a divendres
11 a 13 h
12
Romo Cruz, Lourdes
De dilluns a dijous
9 a 11 h
9
Divendres
15 a 17 h
9
Albarrán Molina, Consuelo
De dilluns a divendres
10 a 12.30 h
6
Sabaté Casellas, Rosa
De dilluns a divendres
10 a 12.30 h
8
De Miguel Aznar, Àngels
De dilluns a divendres
15 a 18 h
8
Méndez Blanco, Soledad
De dilluns a dijous
10 a 12.30 h
17
Divendres
15 a 18 h
17
Orti Grifé, Rosa
Dilluns
10 a 12.30 h
5
De dimarts a divendres
15 a 19 h
5
Palma Pérez, Laura
De dimarts a divendres
10 a 12.30 h
5
Dilluns
15 a 18 h
5
Rodríguez Lorente, Maribel
Divendres
10 a 12.30 h
17
De dilluns a dijous
15 a 18 h
17
Collado Vicho, Ana
Dilluns, dimarts i divendres
15 a 18 h
12
Castro Navarro, Dolors
De dilluns a divendres
8.30 a 11.30 h
10
Lucas Ruiz, M. Rosario
De dilluns a divendres
10 a 13 h
11
Arias Perianez, Toñi
De dilluns a divendres
15 a 18 h
10
Biern Gómez, Carme
Dilluns
17 a 19 h
15
Dimarts, dimecres i dijous
9 a 12 h
15
Sarrado Montané, Mercè
Dimecres
15 a 17 h
15
Pardo Casado, Agustín
Dilluns, dimecres i divendres
9 a 13 h
14
Infermeria
De dilluns a divendres
8.30 a 9.15 h
Carretero González, M. José
De dilluns a divendres
11 a 13.30 h
13
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 D’AVALL (Centre d’Atenció 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
Simon Garcia, Gemma
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> Infermeria PED

Saborit Marín, M. Isabel
Roura Escrigas, Imma

> PASSIR Llevadora
> Assistent social
> Extraccions

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

Els antibiòtics
Els antibiòtics són uns medicaments que poden curar infeccions causades per
bacteris. Els antibiòtics, com tots els medicaments, poden causar efectes
indesitjables si s’utilitzen malament. No prengui mai antibiòtics pel seu
compte: faci-ho sempre per indicació del seu metge.
Els antibiòtics funcionen per a totes les
infeccions?
No; a l’inrevés, només són útils en les infeccions
causades per bacteris. Sabem que la majoria
d’infeccions són causades per virus i, en aquest
cas, els antibiòtics no serveixen per a res. En
les infeccions víriques com el refredat, la grip,
la faringitis o l’otitis no hem de prendre antibiòtics.
Què passa si prenem molts antibiòtics o ho
fem de forma incorrecta?
En primer lloc, podem tenir efectes secundaris
dels antibiòtics com diarrees, nafres a la boca,
al·lèrgies, erupcions a la pell o afectació vaginal.
Això no es pot predir, depèn de la persona.
En segon lloc, un ús incorrecte fa que els
bacteris es tornin resistents als antibiòtics.
L’antibiòtic ja no mata el bacteri.
Com puc saber si necessito un antibiòtic
quan pateixo una infecció?
La majoria d’infeccions són causades per virus:
_Refredat, faringitis i grip. Són sempre
causades per virus. Begui molts líquids. Pot
prendre algun medicament per al malestar

general, la febre, la tos o la mucositat.
_Mal de coll. La majoria són causades per
virus. En alguns casos són bacteris, i donen mal
de coll amb febre alta sense tos ni moc, llavors
el metge li donarà un antibiòtic.
_Bronquitis o tos. Són gairebé sempre causades per virus. Prengui algun medicament
per alleujar la tos. Si la febre persisteix més de
cinc dies, aleshores ha de consultar el seu
metge. Si pateix de bronquitis crònica ja és
diferent i cal que consulti el metge des de l’inici.
_Diarrea. Són gairebé sempre causades per
virus. No prengui medicaments per tallar la
diarrea ni antibiòtics. El més important és
prendre líquids que compensin la diarrea així
i fer una dieta.
_Infecció d’orina. Cal prendre antibiòtics, consulti sempre el seu metge de família.
Què puc fer per utilitzar bé els antibiòtics?
_No compri antibiòtics sense recepta.
_No els prengui sense consultar el metge.
_Si el metge li dóna un antibiòtic, cal que el
prengui a les hores que li digui i cal que no el
deixi abans de temps.
_Recordi que la majoria d’infeccions es curen
soles i no necessiten antibiòtics.
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»»»»» els grups municipals opinen

ERC-EV
La Junta de Govern Local, en la
seva sessió del dia 13 de setembre passat, va acordar convocar
una plaça de caporal de la policia
local per concurs-oposició de
promoció interna. Les bases es
van publicar al BOP el dia 27 del
mateix mes. Cal parlar d’aquestes
bases per tal d’entendre per què
el 04/10/07 la mateixa Junta de
Govern Local va acordar deixar
sense efecte les bases i acordarne unes de noves que es van publicar el dia 17 d’octubre.
Les primeres bases adjuntaven
un llarg temari de malalties per les
quals no es podia optar a la plaça
de caporal. Segons el temari, molt
poques persones podien tenir
accés a ocupar la plaça.
Malformacions o lesions del
tracte urinari. Trastorns del son.
Quedaven exclosos els afectats

per infeccions, incloses les víriques,
bacterianes, micòtiques o parasitàries.
Tampoc s’acceptaven els tics.
Els èczemes o la psoriasi. Ni, per
descomptat, la diabetis.
Cap problema digestiu, i així un
llarg seguit de despropòsits.
Cal recordar que al concursoposició de promoció interna
només s’hi poden presentar els
agents actuals.
És de sentit comú que les bases
fossin modificades, ja que les
primeres que es van publicar no
només eren difícils de qualificar,
en realitat eren un atemptat a la
dignitat i difícilment defensables.
Qui donés l’ordre de fer aquestes bases demostra la seva vàlua
com a persona i el menyspreu
davant de qualsevol problema de
salut.

Qui pot mantenir que una persona diabètica sigui inepta per
desenvolupar qualsevol tasca
sempre que estigui degudament
controlada?
La persona que va donar les
ordres, el millor que podria fer és
dimitir i deixar el lloc a algú altre
amb sentit comú.
Teresa Buigues Poveda
Regidora d’Esquerra + Els
Verds

TOT EL QUE VOLS SABER DEL TEU POBLE HO TROBARÀS A

www.lesfranqueses.cat
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A MÉS, PODRÀS REBRE L’AGENDA 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: 5 desembre 2007 a 4 febrer 2008
Impost Vehicles Tracció Mecànica: 4 febrer a 4 abril 2008
Mercat Municipal 1r trimestre 2008: 29 febrer a 2 maig 2008
Impost Béns Immobles - Urbans (no domiciliats): 3 abril a 3 juny 2008
Impost Béns Immobles - Urbans (1a fracció domiciliats): 2 juny 2008
Taxa Recollida d’Escombraries (no domiciliats): 3 abril a 3 juny 2008
Taxa Recollida d’Escombraries (1a fracció domiciliats): 2 juny 2008
Taxa Recollida d’Escombraries comercials (no domiciliats): 3 abril a 3 juny 2008
Taxa Recollida d’Escombraries comercials (1a fracció domiciliats): 2 juny 2008
Taxa Cementiri Municipal: 3 abril a 3 juny 2008
Taxa Escombraries Selectives (no domiciliats): 3 abril a 3 juny 2008
Taxa Escombraries Selectives (1a fracció domiciliats): 2 juny 2008
Taxa Entrada Vehicles - Guals: 3 abril a 3 juny 2008
Mercat Municipal 2n trimestre 2008: 5 juny a 5 agost 2008
Impost Béns Immobles - Urbans (2a fracció domiciliats): 3 novembre 2008
Impost Béns Immobles - Rústics: 4 setembre a 4 novembre 2008
Impost sobre Activitats Econòmiques: 4 setembre a 4 novembre 2008
Taxa Recollida d’Escombraries (2a fracció domiciliats): 3 novembre 2008
Taxa Recollida d’Escombraries comercials (2a fracció domiciliats): 3 novembre 2008
Taxa Escombraries Selectives (2a fracció domiciliats): 3 novembre 2008
Mercat Municipal 3r trimestre 2008: 4 setembre a 4 novembre 2008
Mercat Municipal 4t trimestre 2008: 5 desembre 2008 a 5 febrer 2009

»» Adreces electròniques de l’Ajuntament
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 3 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

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.cat
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 l’any 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
FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AMUNT
L’ASSUMPCIÓ
FESTA MAJOR DE LLERONA
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AVALL
TOTS SANTS
DIA DE LA CONSTITUCIÓ
LA IMMACULADA
NADAL
SANT ESTEVE

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

»» Horari del SAC*
*Servei d’Atenció a la Ciutadania
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 d’atenció al públic
(dependències de l’ajuntament)
Dimarts i divendres d’11 a 13 h

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

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

novembre
dos mil set

»» 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

»»»»»»»

Can Font

Corró d’Avall

novembre
dos mil set

Edita: Ajuntament de les Franqueses del Vallès
LFDV

Maquetació i impressió: Impremta Gargot

