
LFDV

juliol
dos mil set

LF
Butlletí municipal de les Franqueses del Vallès

Bellavista   Corró d’Amunt   Corró d’Avall   Llerona   Marata

»»»»»»

»»»»»»

juliol

2007

52    DV

[ ]
> pàg. 13

D ipòsit Legal:

B-3036-1996

any X III

[ ]
> pàg. 21

S’aprova l’avantprojecte per
remodelar la plaça de l’Escorxador

El camp de futbol de Corró d’Avall
ja disposa de quatre nous vestidors

El camp de futbol de Corró d’Avall
ja disposa de quatre nous vestidors
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M OLT IM PORTANT!dies  per  a la r ecoll ida
de t rast os i voluminosos

pàg. dos

»»»»» calaix de sast re

> Urgències

> Ajunt ament

> Cent res de salut

> Farmàcies

> Cent res per  a la gent  gran

> Inst al.lacions espor t ives

> Cent res cult urals

> Serveis infant ils i juvenils

> Cent res educat ius i format ius

> Par ròquies

> Transpor t s

> Companyies de serveis

> Alt res

»» Telèfons d’interès

ALCALDIA (Francesc Torné)

ESPORTS (Josep Badia)

SERVEIS MUNICIPALS (Josep Badia)

PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI (Mar tí Rosàs)

HISENDA I RÈGIM INTERIOR (Ferran Jiménez)

CULTURA (Francesc Colomé)

SEGURETAT CIUTADANA I MEDI AMBIENT (José Ramírez)

EDUCACIÓ I JOVENTUT (Núr ia Claver ia)

BENESTAR SOCIAL I SANITAT (Rosa Colomé)

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA (Josep M. Dia)

dimecres, de 16  a 18  h

dimar ts, de 19  a 20  h (Complex Espor tiu Municipal)

dilluns, de 18  a 19  h

dijous, de 16  a 18  h

dimar ts, de 10  a 12  h, i dijous de 16  a 18  h

dijous, de 17  a 18  h (Centre Cultural Can Ganduxer)

dimar ts, 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 Agrar is)

»» Horar i de visites de les àr ees de l’Ajuntament

Bellavista dimar ts    Resta del municipi dijous

Policia Local 93  846  75  75

Mossos d’Esquadra 0  8  8

Creu Roja 93  861  12  40

Bombers 0  8  5

Centre coordinador  d’ambulàncies 902  23  20  22

Hospital General de Granollers 93  842  50  00

Oficines del SAC de l’ajuntament 93  846  76  76

Oficines del SAC de Bellavista 93  846  45  42

Dinamització Econòmica 93  844  30  40

Serveis Socials 93  846  58  62

Patronat Municipal de Cultura i Educació 93  846  65  06

Patronat Municipal d’Espor ts 93  846  70  83

Consell del Poble de Llerona 93  849  39  39

CAP Bellavista 93  861  80  30

CAP Corró d’Avall 93  840  42  00

Bellavista 93  849  35  92

Corró d’Avall (ctra. de Ribes) 93  849  37  72

Corró d’Avall (C/  Sant Antoni) 93  840  48  66

Casal d’avis i Centre Social Bellavista 93  840  03  05

Casal d’avis de Corró d’Avall 93  846  87  00

Centre de Dia de Corró d’Avall 93  846  86  99

Residència Les Franqueses 93  840  59  90

Complex Espor tiu Mpal. (pisc. cober ta) 93  840  48  80

Zona Espor tiva de Llerona 670  09  45  28

Camp de Futbol de Corró d’Avall 670  09  45  27

Pistes Municipals de Petanca 637  78  57  46

Zona Espor tiva Mpal. Corró d’Amunt 637  78  57  45

Centre Cultural Can Ganduxer 93  846  65  06

Biblioteca Municipal 93  840  43  88

Casal Cultural de Corró d’Avall 93  846  83  16

Centre Cultural de Bellavista 93  840  57  82

Centre Cultural de Marata 93  849  31  04

Centre d’Ar t i Noves Tecnologies Can Font 93  840  33  75

Casal Infantil de Bellavista 93  840  57  80

Casal Infantil de Corró d’Avall 93  846  65  06

Centre de Joves de Bellavista 93  840  57  80

Centre de Joves de Corró d’Avall 93  840  49  67

Servei d’Informació Juvenil Bellavista 93  840  46  24

Servei d’Inf. Juvenil Corró d’Avall 93  840  49  67

Escola Bressol Municipal Massagran 93  840  35  75

Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones 93  849  84  83

CEIP Bellavista-Joan Camps 93  846  62  29

CEIP Joan Sanpera i Torras 93  849  55  94

CEIP  Guerau de Liost 93  846  32  16

CEIP  Les Franqueses 93  840  22  15

IES  Lauro 93  840  28  52

Escola Mpal. de Música Claudi Ar imany 93  846  56  36

Escola d’Adults-Centre d’Autoformació 93  840  26  53

Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 93  840  67  27

Centre Tècnic del Vallès 93  861  62  57

Centre de Recursos Agrar is 93  844  30  40

Santa Eulàlia de Corró d’Avall 93  849  26  38

Santa Mar ia de Llerona 93  849  28  38

Santa Coloma de Marata 93  849  31  04

Sant Mamet de Corró d’Amunt 93  849  31  04

RENFE (informació) 902 24  02  02

Autobusos Sagalés 93  870  78  60

Taxis Mª Eugenia Hernández 93  846  30  75

Taxis M iguel Azor 93  846  30  75

Enher-Fecsa (electr icitat) 93  701  73  00

Estabanell y Pahisa (electr icitat) 93  860  91  00

Gas Natural 93  870  32  54

Sorea (aigua) - oficines 93  879  49  46

Sorea (aigua) - avar ies 902  25  03  70

Viver  d’empreses 93  840  43  15

Recollida de mobles i estr is vells 900  10  13  38

Deixaller ia 93  744  50  58

Jutjat de pau 93  846  55  78

Recaptació (OALGT de la Diputació) 93  840  28  55

Oficina de Correus 93  849  59  55

Les Franqueses Entorn Verd, S.A. 93  846  81  64

Tanator i 93  861  82  30

Notar ia 93  846  86  11

Abans de deixar-los al
car rer  cal trucar  al tel.

9 0 0  101  3 3 8

M OLT IM PORTANT!
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13> Espor ts: La Caminada
Popular  ar r iba a la 5a edició

14> Gover nació: La Policia Local
fa campanya pro sistemes de
retenció infant il als cotxes

15> Cultura i Educació: Es posa
la pr imera pedra del centre
cultural de Corr ó d’Avall

17> Cultur a i Educació:
S’inaugur a l’Aula de Música
Moderna Can Penyes

5> Eleccions Municipals: CiU, 8  r e-
gidor s; PSC, 6 ; ERC-EV, 2 ; i PP, 1

9> Benestar  Social: Les perso-
nes amb dependències ja poden
demanar  la seva valoració

11> Dinamització Econòmica:
Augmenta el nombre d’act ivitats
al Centre de Recursos Agrar is

12> Espor ts: 500 persones a la
Diada del Joc i de l’Espor t

19> Obres i Serveis: La plant a
formigonera del Falgar
desmantella les instal·lacions

22> Urbanisme: Les obres de la
r otonda de la ct r a. de l’Amet lla
començaran a finals de juliol

22 > Urbanisme: S’ent reguen les
claus dels pisos de protecció
oficial als seus propietar is

Gr àcies!

El 27  de maig es van celebrar  les
eleccions municipals per  tal d’esco-
llir  els representants al consistor i,
que poster iorment han servit per
escollir  l’alcalde i nomenar  el car -
t ipàs municipal amb la delegació
de responsabilitats de govern.

La llista més votada va ser  la
federació de Convergència i Unió,
que va guanyar  les eleccions amb
8 regidors i en va quedar  a 1  d’ob-
tenir  la major ia absoluta.

Vull agrair  el supor t major itar i
que va tenir  la nostra candidatura
i que ens motiva a seguir  treballant
per  als pr oper s anys, amb la
voluntat d’aconseguir  les millors
cotes de benestar  per  a tots els
ciutadans i ciutadanes.

Per  fer  el nou repar timent de
regidors en el consistor i munici-
pal, hem par lat amb tots els grups
polít ics a fi d’ar r ibar  a un acord de
gover n per  als pr oper s quat r e
anys.

Aquestes converses han fruc-
t ificat  amb el r epresentant  del
Par tit  Popular , Josep Badia, amb
qui s’ha ar r ibat a un acord per
governar  el municipi de les Fran-
queses en els propers quatre anys,
el qual assumirà responsabilitats
dins el nou govern municipal i amb
qui s’han acordat els eixos pro-

gramàtics que permetran resol-
dre les necessitats i demandes de
la ciutadania de les Franqueses
del Vallès.

He d’agrair  al grup municipal del
Par tit  Popular  aquest pacte que
fa possible l’acció de govern per
als propers quatre anys, que té
una ambició clara de servei a la
ciutadania i de donar  resposta als
pr incipals problemes del municipi.

Comencem una nova etapa a
l’Ajuntament  plena de r eptes i
d’il·lusions, amb ganes de treballar
i resoldre les qüestions que més
ens preocupen com a poble. Estic
segur  que serà una bona legisla-
tura i podrem fer  una bona feina al
servei de la comunitat que és, en
definit iva, a qui va dir igit el nostre
esforç i treball.

Espero que no us decebrem.

Fr ancesc Torné i Ventura
Alcalde

opinió «««««

sumar i «««««

pàg. tres
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pàg. quatre

»»»»» opinió

27-M: victòr ia nacional i
èxit local

El Par tit  Popular  ha guanyat les
eleccions municipals i autònomi-
ques. I tot i que 155 .991 vots no
suposen un avantatge aclapara-
dor, cal t enir  en compte el context
en el qual s’han aconseguit
aquests resultats. Els cont inuats
int ent s d’aïllar  polít icam ent  el
nos t r e par t it  junt am ent  am b
l’asset jam ent  dels m it jans de
comunicació progovernamentals,
fan d’aquest mínim avantatge una
impor tant  victòr ia que confir ma
l’im par able canvi que fa poc
anunciava Mar iano Rajoy.

Els soc ialist es han per dut
241.000  vots r especte al 2003 , i
de res ser veix apel·lar  als pactes
postelector als que els ajudin a
governar  allà on els ciutadans han
escollit  el nost re par tit  per  maqui-
llar  aquesta der rota. I una alt r a
dada impor tant és que per  pr ime-
r a vegada el par t it  polít ic que ar r i-
ba al govern d’Espanya perd les
pr imer es eleccions municipals i
autònomiques que convoca. Ele-
ments sens dubte que reforcen el
projecte nacional de centradreta
r efor m ist a que lider a M ar iano
Rajoy de car a a les elecc ions
generals del 2008 .

I al nostre municipi? Doncs bé,

el que ha succeït a les Franqueses
ha sor pr ès tothom. Per què per
una banda ningú esper ava que
Fr ancesc Tor né (CIU) per dés la
m ajor ia absolut a, i per  l’alt r a
t am poc esper ava ningú que el
Par t it  Popular  f os la c lau de
govern. Pel que fa a la resta de
par t its, el PSC, encar a que hagi
recuperat l’espai que va perdre el
1999 , no ha ar r ibat a aconseguir
els resultats esperats (com a la
resta de municipis), i la coalició
ERC-Ver ds ha estat un fracàs, ja
que tot i sent una coalició (haur ien
de sumar  vot s), han r eduït  els
seus resultats electorals del 2003
a la meit at . Afor tunadament , el
poble sobirà és qui posa cadascú
on li cor respon, i s’han quedat amb
dos regidors (un per  a cada grup).

Així les coses, ara no ens queda
sinó treballar  amb CIU per  no de-
fraudar  aquells que han confiat en
nosalt r es, i posar -nos al ser vei
dels pr oblemes r eals dels fr an-
quesins. Tenim un projecte comú,
tenim un equip i sobretot  ganes
de millorar, de créixer  i de fer  bé
les coses.

Posarem tota la nostra empen-
ta per  poder  disminuir  la pressió
fiscal i exigirem una gestió eficaç
dels not r es impostos; seguir em
r eivindicant  el r econeixement  i
respecte de la realitat lingüíst ica
de la nost ra societat , que par la
castellà i català de forma lliure i
espontània, i defensarem un Ajun-
tament bilingüe, que no ens par li
en castellà només quan ha de
r ecap tar. Exigirem mesur es de
supor t integral a les famílies, i de

r econeixement  al paper  social i
educador  que aquestes desenvo-
lupen; defensarem la qualitat  de
l’educació basada en els valors del
mèr it , la disciplina i l’esfor ç; la
lliber t at  educat iva, l’aut onomia
dels pares i les families en l’edu-
cació moral dels seus fills; treba-
llar em  per  un ur banism e que
tingui en l’home, el medi ambient i
la bellesa, el seu centre de gra-
vetat; per  un municipi en què els
serveis de manteniment i neteja,
funcionin amb eficàcia; un municipi
amb mes policies que vet llin per
la segur etat  ciutadana, i gar an-
teixin l’exer cici de la lliber tat per
par t de t ots.

Defensarem una immigració le-
gal i or denada, amb dr ets per ò
també amb obligacions; així com
un model de convivència, basat en
el mutu respecte i l’aplicació de la
llei a tots per  igual; potenciarem
l’act ivitat  de les nost res empre-
ses, el comerç del nostre municipi
i la creació de llocs de treball. I, per
descom pt at , defensar em  t ot a
activitat de difusió cultur al i ar tís-
t ica, com a instrument enr iquidor
intel·lectual i espir itual de la gent, i
vetllarem per  la qualitat i el r igor
d’aquestes manifestacions cultu-
rals i ar t íst iques, etc.

I és per  això que hem decidit for -
mar  par t  del govern del nos t r e
municipi, per  vet llar  pels interes-
sos de tots els nostres ciutadans,
perquè «governar» significa tenir
un concepte per fect ament  clar
del que es per segueix, i una
voluntat  molt  fer ma d’ar r ibar  a
allò que es vol.

Josep Badia i Torr ents
Pr imer  t inent  d’alcalde
Par t it  Popular

PROHIBIT FERfocdel 15  de mar ç al 15  d’octubr e

»»»»»»»»»»»»»

al campal bosc a l’aire lliure
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eleccions municipals «««««

pàg. cinc

La Federació de Convergència i
Unió (CiU) va per dr e la major ia
absoluta en les eleccions munici-
pals celebrades el passat diumen-
ge 27  de maig a les Franqueses.
Amb t ot, el par t it  nacionalista va
ser  el més votat en obtenir  un to-
tal de 2 .471  vots, el 39 ,37% dels
vots emesos, que li atorguen un
total de 8  regidors. Per  dar rere
destaca l’ascens del Par t it  dels
Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM), que va obte-
nir  1.749  vots, que repr esent en el
27,86% dels emesos i un total de
6  r egidor s. Per  la seva par t , Es-
querra Republicana de Catalunya-
Els Ver ds-Acor d M unicipal (ES-
QUERRA-EV-AM) t indrà 2  r egidors
a l’Ajunt ament , després d’haver
aconseguit 602  vots (9 ,59%). Per
últ im, la darrera formació polít ica
que t indrà representació al con-
sistor i franquesí els propers qua-
t re anys és el Par tit  Popular  (PP),
que va obtenir  1  regidor  gràcies
als 327  electors que el van votar,
el 5 ,21% del total.

CiU perd la major ia absoltua però continua
sent la força més votada a les Franqueses

Per  la seva banda, les formaci-
ons que van quedar  fora de l’Ajun-
tament van obtenir  els següents
resultats:

-Iniciat iva per  Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa-Ente-
sa pel Pr ogr és M unicipal (ICV-
EUiA-EPM), 281 vots (4 ,48%).

-Grup d’Independents Progres-
sistes de les Franqueses (GIPF),
233  vots (3 ,71%).

-Ciut adans-Par t it  de la Ciut ada-
nia (C´ s), 214  vots (3 ,41%).

-Alternat iva d’Esquer res de les
Fr anqueses (AEF), 13 7  vot s
(2 ,18%).

Pel que fa a les dades de
par t icipació, en les eleccions del
27  de maig van votar  un total de
6 .277  per sones de les 12.199  que
hi tenien dret, el que representa
un 51,46%. A banda dels vots que
van anar  als difer ent s par t it s
polít ics n’hi va haver  215  en blanc,
un 3 ,43%, i 48  de nuls, un 0 ,76%.
Si comparem les dades amb les
de les eleccions municipals de
2 0 0 3 , cal destacar  la davallada

significat iva de la par t icipació, ja
que llavors van votar  el 58 ,58% del
cens, 7  punts més que en les elec-
cions d’enguany.

Si comparem els resultats dels
par t its en t ermes absoluts r es-
pecte de les eleccions municipals
de 2 0 0 3 , t r obem que CiU per d
398  vots, el PSC en guanya 520 ,
la coalició ERC-EV en per d 679 , el
PP en perd 3 , el GIPF en per d 14 0
i ICV en guanya 42 .

Segons els r esult at s de les
eleccions municipals 2 0 07, els
regidors i regidores que formen
el nou Ajuntament de les Franque-
ses són els següents:

-CiU: Francesc Torné, Mar tí Ro-
sàs, Fer ran Jiménez, Rosa Colo-
mé, Núr ia Claver ia, Francesc Co-
lomé, Josep M. Dia i José Ramírez.

-PSC-PM: Esteve Ribalta, Vanesa
García, Juan Antonio Mar ín, Gise-
la Santos, Josep Randós i Dolors
Isar t .

-ERC-EV-AM : Teresa Buigues i
Fer ran Gontán.

-PP: Josep Badia.

Resultats electorals
PARTITS POLÍTICS
CiU
PSC-PM
ESQUERRA-EV-AM
PP
ICV-EUiA-EPM
GIPF
C’s
AEF
Blancs
Nuls
TOTAL

VOTS
2.471
1.749

602
327
281
233
214
137
215
48

6.277

% VOTS
39,37
27,86
9,59
5,21
4,48
3,71
3,41
2,18

3,43
0,76

100 ,00

NOMBRE REGIDORS
8
6
2
1
0
0
0
0
-
-

17

2007
2003
1999
1995

Comparativa de regidors amb eleccions anter ior s
AI-FIC

-
-
0
1

CiU
8
9
9
7

ERC
-
2
1
1

GIPF
0
1
-
-

ICV-EUiA
0
0
0
-

PP
1
1
0
1

PSC
6
3
7
7

EV
-
1
0
-

ERC-EV
2
-
-
-

AEF
0
-
-
-

C’s
0
-
-
-
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pàg. sis

»»»»» eleccions municipals

Gràfic dels vots per  par tit

Quadre dels vots obtinguts pels par tits a cada mesa

M ESES: - Meses 1 -1 -A, 1 -1 -B, 1 -1 -C i 1 -4 -A >>>>> CEIP Joan Sanpera i Tor ras
- Meses 1 -1 -D, 1 -5 -A i 1 -5 -B >>>>> CEIP Bellavista-Joan Camps
- Meses 1 -2 -A, 1 -2 -B, 1 -2 -C, 1 -3 -A, 1 -3 -B i 1 -3 -C >>>>> Antigues escoles de Bellavista
- Meses 1 -4 -B, 1 -4 -C i 1 -4 -D >>>>> Escola Municipal de Música Claudi Ar imany
- Mesa 2 -1 -A >>>>> Antigues escoles de Llerona
- Mesa 2 -1 -B >>>>> Antigues escoles de Cor ró d’Amunt
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eleccions municipals «««««

Quadre dels vots obtinguts pels par tits a cada nucli

Onze regidors r epeteixen i sis s’estrenen
Els r egidor s i r egidor es que

repeteixen legislatur a a l’Ajunt a-
ment de les Franqueses són onze:
Francesc Tor né i Ventura, Ferr an
Jiménez i Muñoz, Rosa Colomé i
Soler, Núr ia Claver ia i Soler, Fran-
cesc Colomé i Tenas, Josep M. Dia
i Grau i José Ramírez i Alaya, per
CiU; Esteve Ribalta i Sánchez, pel
PSC-PM; Teresa Buigues i Poveda
i Fer ran Gont án i Fer rer, per  ES-
QUERRA-EV-AM ; i Josep Badia i
Torr ents, pel PP.

Per  la seva par t, els nous regi-
dors i regidores que entren a for -
mar  par t de l’Ajunt ament són sis:
M ar t í Rosàs i Pujol, per  CiU; i
Vanesa García i Domínguez, Juan
Antonio Mar ín i Mar t ínez, Gisela
Santos i Gonçalves, Josep Randós
i Par és i Dolors Isar t i Roca, pel
PSC-PM .

D’altra banda, els regidors que
estaven en l’anter ior  legislatura i
que no repetiran en aquesta són
els següents: Joaquim M éndez i
Or t iz i Josep Br u i Albiñana, per
CiU; M anuel M ar t ínez i Ballest e-
ros i Josep Vega i Vilar, pel PSC-
PM; Josep Mar tínez i Clavell, per
ERC-AM ; i José Joaquín Gr au i
Rueda, pel GIPF.

902 250 370

TELÈFON D’AVARIES
DE SOREA

900 101 338

TELÈFON DEL
SERVEI DE RECOLLIDA
DE MOBLES I TRASTOS
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»»»»» eleccions municipals

L’Ajuntament es va constituir  el 16  de juny

Nou equip de govern
municipal per  a la
legislatura 2007-2011Francesc Torné i Ventura

Alcalde

Josep Badia i Torr ents
Regidor  d’Espor t s i
Serveis Municipals
1r  t inent d’alcalde

Mar tí Rosàs i Pujol
Regidor  de Planificació

del Ter rit or i
2n tinent d’alcalde

Ferran Jiménez i Muñoz
Regidor  d’Hisenda i

Règim Int er ior
3r  t inent d’alcalde

Fr ancesc Colomé i Tenas
Regidor  de Cult ura
4t t inent d’alcalde

José Ramírez i Alaya
Regidor  de Seguret at

Ciutadana i Medi Ambient
5è tinent d’alcalde

Rosa Colomé i Soler
Regidora de Benest ar

Social i Sanit at

Josep M. Dia i Grau
Regidor  de Dinamit zació

Econòmica

Francesc Torné va poder  ence-
tar  el dissabte 16  de juny la seva
quar t a legislatura com a alcalde
de les Fr anqueses del Vallès
després de rebre els vuit vots del
grup de Convergència i Unió i el
del r egidor  del Par t it  Popular,
Josep Badia, amb qui for mar à
govern segons es desprèn del pac-
t e a què van ar r ibar  am bdues
formacions. La resta de vots, vuit
en total procedents del PSC (6 ) i
ERC-EV (2 ), van ser  per  a Esteve
Ribalta, del PSC.

A banda d’elegir  l’alcalde del
municipi per  al per íode 2 0 0 7 -
2011 , en el ple del 16  de juny tam-
bé van prendre possessió de la
seva acta de regidor  la resta de
representants del poble.

Moment en què Francesc Torné és investit com a nou alcalde de les Franqueses

Núr ia Claver ia i Soler
Regidora d’Educació i

Joventut
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En el mar c del Pr ogr ama de
dinamització cultur al de la gent
gran que organitza l’Àrea de Be-
nestar  Social, Joventut  i Sanitat ,
el 5  de maig es va celebr ar  un
act e especial al Teatre-Auditor i de
Bellavista, adreçat a la gent gran
del municipi. La trobada va comen-
çar  amb l’espectacle de màgia del
Mag Raül, que entre d’altres trucs

El passat  dilluns, 2 3  d’abr il,
l’Ajuntament va voler  compar tir  la
diada de Sant Jordi amb la gent
gr an del m unic ipi. L’alcalde,
Francesc Torné, i la regidora de
Benestar  Social, Joventut i Sanitat,
Rosa Colomé, van celebrar  aquest
dia tan especial al Casal d’Avis de
Bellavista i a la Residència i el Ca-
sal d’Avis de Corró d’Avall, on com
cada any van repar t ir  una rosa a
les dones i un llibre als homes.
Després, durant el piscolabis, es
van gaudir  de moments de con-
versa i de gresca.

L’Àr ea de Benest ar  Soc ial,
Joventut i Sanitat de l’Ajuntament
vol agrair  sincerament la donació
de Caixa Laiet ana i Caixa de
Sabadell, que van contr ibuir  en
l’apor tació de llibres, així com als
casals d’avis, que van ajudar  en
l’organització de l’acte.

La valoració del grau i del nivell
de dependència per m et r à, en-
guany, a les persones amb més
necessit at de supor t quotidià, po-
der  accedir  als nous recursos que
pr eveu la Llei d’Autonomia Perso-
nal i Dependència.
Informació sobre la nova llei

Les persones amb discapacitat
i amb malalt ia mental –de totes
les edats–  juntament amb la gent
gr an, ser an les benefic iàr ies
d’aquesta nor mat iva que anir à
ampliant durant vuit anys els re-
cur sos dest inats als difer ents
graus de necessitat de supor t.

La llei classifica la situació de
dependència en tres graus:

-Dependència moderada
-Dependència severa
-Gr an dependència: per sones

que necessiten d’ajuda generalit-
zada de forma quotidiana; perso-
nes que per  la seva pèrdua total
d’autonomia mental i física neces-
siten la presència indispensable i
contínua d’una altra persona que

els ajudi.
Tothom que es trobi en situació

de gran dependència pot sol·licitar
que se li reconegui la seva dificul-
tat mit jançant la valoració perso-
nal que es realitzarà en el domicili
o al centre on resideix la persona
en un termini de tres mesos, un
cop efectuada la sol·licitud.
Procediment  per  sol· licit ar
valoració del grau de dependència

1. Per  a informació i recollida de
sol·licituds i formular i: adreçar-se
als serveis socials municipals, al
cent r e de salut , als webs del
Depar t am ent  d’Acció Social i
Ciutadania i del Depar tament de
Salut, o als centres o residència
on resideixi la persona.

2. Per  tenir  una idea aproxima-
da del vostre grau de dependència
us recomanem que contesteu un
pet it  for m ular i. El qüest ionar i
or ientat iu el podeu consultar  a:
www.gencat .net / benest ar /
p r o d e p / p d f /
quest ionar i_dependencia.pdf .

Les per sones amb dependències ja
poden sol·licitar  la seva valoració

3. La sol·licitud ha de ser  emple-
nada i signada per  la per sona
interessada o per  aquella que la
representi o exerceixi la seva tu-
tor ia legal. Ha d’anar  acompanyat
amb els documents requer its i un
informe mèdic. Podeu entregar  la
sol·licitud amb la documentació
que us demanen al SAC de l’Ajun-
tament, per  cor reu al Depar ta-
ment d’Acció Social i Ciutadania, al
Consell Comarcal i altres.

4. Si el resultat de la valoració és
un GRAU III (gran dependència) la
persona interessada haurà d’a-
dreçar-se als Serveis Socials Muni-
cipals i sol·licitar  una entrevista. La
t r eballador a social elabor ar à,
tenint en compte les decisions i
pr ior itats familiars, un pla d’actua-
ció que definirà els serveis i pres-
tacions que preveu la llei.

Per  a més informació:
Telèfon gratuït per  a informar  i

respondre els dubtes sobre la llei
de la dependència 900 300 500 .

va fer  aparèixer  coloms i desapa-
rèixer  persones. Seguidament, la
gent gran va gaudir  de l’actuació
de l’humor ista Sam, conegut per
la seva int ervenció a diversos pro-
grames de TV3 , que va fer  passar
una bona estona als assistents
amb les seves cançons, històr ies i
acudit s. La t r obada va acabar
amb un berenar.

Sant Jor di als
Casals d’Avis

Màgia i humor en el pr ograma de
dinamització cultural de la gent gran
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L’Escola d’Adults va celebrar  en-
tre el 23  i el 27  d’abr il la seva
setmana cultural, que enguany ha
tingut com a tema central el temps

El 12  d’abr il 95  alumnes de quar t
d’ESO de l’IES Lauro van visitar
l’exposició “Despr és de l’ESO...
Què?” al Centre Cultural de Bella-
vista. Aquesta acció forma par t
del programa de Dinamització de
la Informació a l’IES Lauro que des
de l’Àr ea de Benestar  Social,
Joventut i Sanitat es desenvolupa
durant tot el curs escolar  mit jan-
çant xer rades, exposicions, pre-
sència del Punt d’Informació Juve-
nil a l’institut...

L’exposició, gestionada per  l’Ofi-
cina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona, s’adreça als joves que
acaben l’ESO i presenta les possibi-
litats acadèmiques que tenen els
estudiants sobre què i com conti-
nuar  estudiant després de finalit-
zar  l’ensenyament secundar i obli-
gator i.

Pr imer  es va realitzar  la visita
guiada a l’exposició, en què la infor -
madora juvenil els va fer  una expli-
cació gener al de les possibles

La setmana cultural de l’Escola d’Adults
se centra en el temps de lleure

de lleure. Les act ivi-
tats van començar  el
dia de Sant Jordi amb
una passejada fins a
la plaça de la Porxada
de Granollers, on els
alumnes van tr iar  i re-
menar  llibres a les pa-
rades.

L’endemà es va fer
una excursió a Cardo-
na per  visitar  la mun-
tanya de sal. Una altra
de les act ivitats pro-
gramades va ser  la
presentació del llibre
“Jo també sóc catala-
na”, de Najat El Hamch-

m i, en un acte or ganit zat  pel
Consorci per  a la Normalització
Lingüística. El Hamchmi va par lar
de l’esper it i la problemàtica de

l’immigr ant  de viur e ent r e dos
móns, a par t ir  de la seva expe-
r iència personal.

Paral·lelament a aquests actes,
l’Escola d’Adults va preparar  di-
versos tallers que van tenir  molt
bona acollida ent r e els par t ici-
pants: un taller  de defensa perso-
nal, a càr rec de Leoncio García,
alumne d’anglès de l’Escola d’A-
dults; un taller  de manualitats amb
Joana Casas, també alumna d’an-
glès; un taller  de ball country, a
càrrec de Montse Márquez, pro-
fessora de català del Consorci per
a la Normalització Lingüística; un
taller  de papiroflèxia, amb Mar ia
Josefa Segovia, alumna d’alfabetit-
zació de l’Escola d’Adults; i un taller
de henna, a càr rec de Zahira i
Atica, alumnes de català de l’Escola
d’Adults.

L’IES Lauro visita l’exposició
“Després de l’ESO... Què?”

sor tides acadèmiques com són el
batxillerat, els cicles formatius, els
programes de garantia social... Tot
seguit, els alumnes de l’institut van
visitar  el Punt d’Informació Juve-
nil, Espai Zero, on els joves van po-
der  consultar  la documentació
relacionada amb la formació de la
qual disposa el servei. Així mateix,
van poder  aclar ir  tots aquells dub-
tes relacionats amb el seu interès
d’it inerar i formatiu amb la col·labo-
ració de la informadora juvenil.

Es va lliurar  a cada alumne una
guia resum de l’exposició i la “Guia
dels ensenyaments postobligato-
r is del Vallès Or iental”, publicació
en què poden trobar  l’esquema
del sistema educatiu i els estudis
oficials que es desenvolupen a la
comarca.

Tant les guies com la informació
sobre els possibles estudis poste-
r iors a l’ESO són a disposició dels
usuar is al Punt d’Informació Juve-
nil, Espai Zero, al Centre Cultural
de Bellavista, dimar ts i dijous de
17  a 20 .30  h (tel. 93  840  46  24 ) i
a Corró d’Avall, a la Nau de Can
Ganduxer , dilluns i dimecres de 17
a 20 .30  h (tel. 93  840  49  67 ).

Foto de
grup dels
alumnes

que van fer
la sor tida a

Cardona
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El Centre de Recursos Agrar is
va incrementant el nombre d’acti-
vitats que es duen a terme en les
seves instal·lacions, algunes d’elles
or ganit zades dir ect am ent  per
l’Àrea de Dinamització Econòmica
de l’Ajunt am ent , per ò m olt es
d’alt r es per  ent itats pr ivades o
alt r es or ganism es públics que
sol·liciten espais per  poder  desen-
volupar -hi diferents actuacions.

Les activitats que es van fer  l’any
2006  són les següents:

1. Accions format ives organit -
zades des de l’Àrea de Dinamit za-
ció Econòmica i alt res ent it at s
públiques i pr ivades:

-Informàtica de l’usuar i
-Auxiliar  d’infermer ia en ger iatr ia
-Administrat iu comercial
-Iniciació a internet
-Sistemes de qualitat: ISO 9001
-Tècniques d’expressió escr ita
-Atenció al ciutadà
-Atenció telefònica
-Tècniques de comunicació i

presentació en públic
-Access avançat
-Excel bàsic
-Excel avançat
-W ord bàsic
-W ord avançat
-Treball en equip
-Negociació i resolució de conflic-

t es
-Policia de proximitat
-Comptabilitat a l’administració

local
-Informàtica per  a explotacions

agràr ies
-Prevenció de r iscos laborals
-Expedients sancionador s en

l’adm inist r ació local i la seva
problemàt ica

-Dret urbanístic
-Protocol de violència de gènere
-Habilitats relacionals per  a co-

mandaments de la policia local
-Gestió de nòmines
-Contractació laboral
-Gestió de projectes
-Gest ió pressupostàr ia

-Violència domès-
t ica

-Cur s de monitor
de lleure infantil i ju-
venil– m onit or  de
menjador

-Curs per  a l’obten-
ció del carnet d’ins-
tal·lador

-Electr icitat, llaune-
r ia i gas

-Formació de fun-
cionar is en pr àct i-
ques

2. Jornades i act i-
vit at s  d’ent it at s, as-
sociacions i empre-
ses:

-Centre d’activitats
pr ofessionals del
Vallès: reunió de pares

-Associació de Bot iguers, Co-
merciants i Professionals de les
Franqueses del Vallès: assemblea

-Campsa: reunió d’empresa
-Cunicultors del Vallès Or iental i

Maresme: reunió mensual
-ASAJA: assessorament en el

compliment de la normativa
-Associació de caçadors
-ADS oví i cabrum Vallès Ma-

resme: xerrada sobre oví, reunions
de la junta i assemblea

-DARP: jornada tècnica sobre la
llei de medicaments; jornada del
pacte ter r itor ial del Vallès Or ien-
tal, Occidental i M ar esme per
proposar  estratègies del nou PDR;
jornada tècnica sobre el paga-
ment únic

-Ramader s de vaquí: jor nada
tècnica

-Unió de Pagesos: jornada infor -
mat iva sobre la S.S.; sessió de
condicionalitat

-Associació de pagesos i pro-
pietar is: assemblea

-Distr ibuïdora Royal Canin –  Bar-
celona: informàtica ATV

-Testimonis cr ist ians de Jehovà:
jor nada

-Centre de recursos pedagògics

del Vallès Or iental: jor nada de
treball, la sisena hora a pr imàr ia.

-Depar tament de salut  (Vallès
Or iental): jornada

-Patronat M unicipal d’Espor ts:
xer rada Enr ic Masip, assemblea
general de la colla del senglar , re-
unió campus estiu, assemblea CF
Bellavista-M ilan.

-Àrea de Benestar  Social, Jo-
ventut i Sanitat: reunions del pro-
tocol de violència domèstica, pro-
tocol de la dona; manipulació i hi-
giene alimentàr ia

-KH Llor eda, SA: pr esentació
cor por at iva

-Isover i Centre d’Estudis: carnets
d’instal·ladors

-Diputació de Barcelona: trobada
Xarxa Xaloc

-Escola de M úsica Claudi Ar i-
many: concer t de Nadal; concer t
de l’orquestra de Sant Cugat i de
les Franqueses

-Entrevistes de selecció de per-
sonal per  par t de diferents empre-
ses del municipi

Totes aquestes actuacions són
complementàr ies als serveis que
des de l’Àr ea de Dinamització
Econòmica es por ten a terme al
Centre de Recursos Agrar is.

Augmenta el nombre d’activitats que
acull el Centre de Recur sos Agrar is

Una de les
sessions de
treball que
s’han fet a la
sala d’actes
del Centre
de Recursos
Agraris
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El 21  de maig, a les 11 .30  h, el
PME va organitzar  una xer rada-
col·loqui sota el títol Espor t d’elit
ver sus espor t  de for m ació al
Teatre-Auditor i de Bellavista amb
la destacada par t icipació de tres
entrenadors d’alt íssim nivell de
diferents seccions del FC Barcelo-
na: Xesco Espar , entrenador  del
pr imer  equip d’handbol, Joaquim
Paüls, dir ector  espor t iu de la

El diumenge 20  de maig al matí
va tenir  lloc a la zona espor tiva
municipal de Cor r ó d’Avall l’XI
Trobada Comarcal d’Activitat Físi-
ca per  a la Gent Gran, organitzada
pel PM E, que va r eunir  3 0 0
par ticipants de Rubí, Granollers i
les Franqueses.

Tots els grups es van reunir  al
vestíbul del Complex Espor tiu Mu-
nicipal i poster iorment van dir igir -
se al camp de futbol, on el regidor
d’Espor ts, Josep M. Dia, i la regido-
ra de Benestar  Social, Joventut i
Sanitat, Rosa Colomé, els van do-
nar  la benvinguda. Després, va
començar  el cir cuit  d’act ivitats
dir igides, molt var iades i entretin-
gudes, com la de danses, que té
un gran èxit, dinamitzades pel grup
d’Isidre Vallés.

Les activitats van durar  fins a les
13 .30  h, quan els regidors Josep
M . Dia, Núr ia Claver ia i Rosa
Colomé, encapçalats per  l’alcalde
Francesc Torné, van lliurar  els ob-
sequis i regals a tots els par t ici-
pants. La t robada es va cloure
amb una arrossada.

El dissabte 9  de juny va tenir  lloc
a la zona espor tiva municipal de
Corró d’Avall la XXIII Diada del Joc
i de l’Espor t, activitat que serveix
com a cloenda de les diferents
act ivitats que or ganitza dur ant
tota la tempor ada el Pat r onat
Municipal d’Espor ts.

La jor nada va iniciar -se ben
d’hora, a les 9  h, amb els par t its de
bàsquet i d’handbol de les dife-
rents categor ies del PME. Una ve-
gada finalitzada la seva activitat,

Més de 500  espor tistes par ticipen
a la XXIII Diada del Joc i de l’Espor t

tots els par t icipants rebien de la
carpa d’obsequis un lot de produc-
tes del PME com a agraïment per
la seva par t icipació en l’acte.

Per  cloure la jornada van tenir
lloc els t r adicionals par t it s de
bàsquet i d’handbol que es fan
entre pares i mares de jugadors i
els entrenadors de les diferents
seccions.

La Diada recupera així el seu
format més tradicional i potencia
l’activitat pròpia del PME.

La Trobada Comarcal d’Activitat Física per  a
la Gent Gran reuneix 300  persones

Tres entr enadors del Bar ça fan una
xerrada al Centre Cultural de Bellavista

secció d’hoquei patins i entrena-
dor  del pr imer  equip del club, i
Joan M ontes, r esponsable del
bàsquet base.

L’acte, que estava ober t a tot-
hom, va comptar  amb l’assis-
tència d’unes dues-centes perso-
nes, la major ia alumnes que cur-
sen el cicle formatiu de grau supe-
r ior  d’Animació d’activitats físiques
i espor tives a l’IES Lauro.

Els par tits
es van

jugar  al
pavelló i a

la pista
annexa

FOTO:
SARA M.

D’esquerra a dreta, Joaquim Paüls,
Josep M. Dia, Fr ancesc Torné, Xesco

Espar  i Joan Montes h. FOTO: JORDI PEY
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Els diversos equips que fan ser-
vir  les instal·lacions del camp de
futbol municipal de Corró d’Avall ja
poden utilitzar  els quatre vestidors
nous que s’han acabat de cons-
truir , vestidors que donaran solu-
ció a la saturació que pateixen els
que hi havia fins ara, ja que la

Els equips ja utilitzen els quatre nous
vestidors del camp de futbol de Cor ró d’Avall

col·locació de gespa ar t ificial de
l’any 2003  ha fet augmentar  l’ús
d’aquesta instal·lació.

El nou edifici s’ha construït just al
costat del que ja hi havia i té dos
vestidors al pis super ior , al mateix
nivell del camp de futbol, i dos al pis
infer ior , situat al nivell de les pistes

de tennis municipals. Cada un dels
vestidors té 41  m2 de super fície.

Les obres, que ha realitzat l’em-
presa Bassa Mar  per  encàrrec de
Les Franqueses Entorn Verd, per
un import de 199 .890 ,75  €, han
rebut una subvenció de 37 .000  €
del Consell Català de l’Espor t.

La V Caminada Popular  de les
Franqueses del Vallès va aplegar
el diumenge 29  d’abr il uns 500
par ticipants, que van recórrer  els
17  quilòmetres de què constava
la caminada passant per  Cor ró
d’Avall, Llerona, Corró d’Amunt i
Marata fins a ar r ibar  a la plaça de
l’Ajuntament, que va ser  també el
punt de sor t ida.

Durant el recorregut, hi va haver
quat r e punts d’avit uallament  i
l’esmorzar  amb botifar ra tradicio-
nal a la zona espor tiva municipal
de Corró d’Amunt. Al finalitzar  la
caminada es van repar tir  obsequis
als par t icipants, que, a més, si
presentaven la butlleta d’inscr ip-
ció, podien aconseguir  més regals
en el sor teig que es va fer .

Aquesta caminada forma par t

La Caminada Popular  torna a tenir  una gran
par ticipació en la seva cinquena edició

del Pr ogr am a “Espor t  per  a
tothom”, que té l’objectiu d’ofer ir
act ivitats alternat ives a aquelles
per sones que no volen fer  un
espor t de competició. La Camina-

da compleix el doble objectiu de
fomentar  una activitat saludable i
donar  a conèixer  l’entorn natural
incomparable del municipi de les
Franqueses.

A l’esquerra, imatge del nou edifici de vestidors vist per  fora. A la dreta, inter ior  d’un dels quatre vestidors

Enguany, la
caminada va
ser  una mica
més llarga,
amb 17  km de
recorregut
FOTO: SARA M.
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La Policia Local va lliurar  el 3  de
maig a l’empresa Tamayo mate-
r ial il·legal decomissat pels agents
durant l’any 2006  per  procedir  a
la seva destrucció.

En concret, es van destruir  80
kg de mater ial, entre els quals hi
havia CD, DVD, cinturons, collarets,
polseres, rellotges, màquines d’a-
faitar  i de tallar  cabell, caçadores
texanes, bosses, calculadores, llan-

Agents de la Policia Local de les
Franqueses i del cos dels Mossos
d’Esquadra van presentar  l’1  de
juny davant els mit jans de comuni-
cació la campanya Ajuda’ns a evi-
tar  els robator is a l’inter ior  del
vehicle. La presentació va tenir
lloc al Centre Cultural de Bellavis-
ta, on es va repar t ir  mater ial infor -
matiu sobre la campanya, en el
qual es donen consells per  evitar
els robator is, com per  exemple:
no deixar  res de valor  a l’inter ior ;
procurar  que els altaveus i els
equips de música estiguin ocults;

La Policia Local fa una campanya sobre els
sistemes de retenció infantil als vehicles

Agents de la Policia Local de les
Franqueses han fet en les darre-
r es set m anes una cam panya
adreçada a les escoles del municipi
per  explicar  a les associacions de
mares i pares d’alumnes la neces-
sitat i conveniència de fer  servir
sistemes de retenció infantil homo-
logats en els vehicles motor itzats.

Així, el 2  de maig, agents de la
Policia Local es van reunir  amb
representants de l’AMPA del CEIP
Joan Sanpera i Torras; el 30  de

maig, ho van fer  amb l’AMPA del
CEIP Guerau de Liost; i el 6  de juny,
amb l’AMPA del CEIP Les Franque-
ses.

En les reunions, la Policia Local
dóna consells als pares i mares
com ara no por tar  els nens en
braços al cotxe ja que si hi ha una
col·lisió és impossible retenir -lo, o
que cal escollir  la cadireta, sempre
homologada, de l’infant en funció
del pes i l’alçada que t inguin i no de
l’edat.

La Policia Local destrueix
80 kg de mater ial decomissat

ternes… Tot aquest mater ial va
ser  decomissat per  la Policia Local
a les Fr anqueses dur ant  l’any
passat a venedors ambulants sen-
se llicència municipal. L’empresa
gestora de residus Tamayo ha
lliurat a la Policia Local un cer t ificat
confor me s’ha dut  a ter me la
destrucció del mater ial, que es
destinarà al reciclatge, complint la
normativa mediambiental.

Policia Local i Mossos d’Esquadra inicien una campanya per
ensenyar  a evitar  els r obator is a l’inter ior  dels vehicles

intentar  estacionar  el vehicle en
llocs il·luminats; instal·lar , si es pot,
alarma al vehicle; i trucar  al 088
en cas de veure alguna persona
amb actitud sospitosa al voltant
dels vehicles o en cas de trobar  el
cotxe forçat. La Policia Local també

reforçarà la campanya amb vigi-
lància a través de cotxes camuflats.

Un cop presentada la campa-
nya, un grup d’agents de la Policia
Local i dels Mossos d’Esquadra va
repar t ir  mater ial informat iu als
comerços de Bellavista.

Els repre-
sentants de

la policia i els
de l’AMPA,
en una de

les reunions

Agents dels Mossos i de la Policia
Local van explicar  la campanya als

comerciants de Bellavista
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El dissabte 21  d’abr il va tenir  lloc
l’acte de col·locació de la pr imera
pedra del Centre Cultural de Corró
d’Avall, al car rer  de l’Onze de Se-
tembre, cantonada amb el de la
Mare de Déu de Montserrat, amb
l’assistència d’unes 400  persones.
L’acte inst itucional va comptar
amb la presència de l’alcalde, Fran-
cesc Torné, el regidor  de Cultura i

Es posa la pr imera pedra del
Centre Cultural de Corró d’Avall

Educació, Francesc Colomé, i la di-
r ector a gener al de Cooper ació
Cultural de la Generalitat de Cata-
lunya, Anna Falguera. Acte seguit,
es va fer  la representació de l’es-
pectacle de circ-teatre Caravan, a
càrrec de la companyia Tot Circ, i
un aper it iu per  a tots els assis-
t ent s, or ganit zat  pel Pat r onat
Municipal de Cultura i Educació.

Per  cinquena vegada, el nostre
m unic ipi par t ic ipa al Fest ival
Trobadors i Joglars. I ho farà amb
dues propostes: el 6  de juliol a les
22 .30  h actuarà el cantant Kiko
Veneno a la plaça de l’Ajuntament,
i el 21  de juliol a les 20  h, Marata
acollirà la V Trobada de Roman-
cers, que enguany comptarà amb
les actuacions de Jaume Arnella i
de Miquel Gil.

Kiko Veneno, Miquel
Gil i Jaume Arnella
al Trobadors i
Joglars d’enguany

La programació del Cinema a la
Fresca 2007  s’inicia el 5  de juliol a
la plaça Major  de Bellavista, amb
la projecció d’El diablo viste de
Prada.

Aquest estiu també es podran
veure, entre d’altres pel·lícules les
següents: Missió impossible 3 , (13
de juliol a la plaça de l’Ajuntament),

Aquest mes de juliol, Can Font
inicia la seva activitat. De moment
amb un ventall d’activitats d’estiu
com el Casal de tarda de finals de
juny, el de juliol i el de pr incipis de
setembr e, també amb el Casal
d’anglès i l’aula de reforç i tècni-
ques d’estudi.

Al setembre l’ofer ta d’activitats

Ar renca el Centre d’Ar t i
Noves Tecnologies Can Font

La recta final d’aquest curs ha
comptat  amb moltes act ivitats
dels alumnes de l’Escola com el
concer t a l’Auditor i de Barcelona,
el diumenge 17  de juny, amb la
representació de la cantata infan-
til El Vestit  del Rei a càrrec dels
alumnes de Nivell Elemental, i els
concer ts de final de curs al Teatre-
Auditor i del Centre Cultural de
Bellavista, el 13  de juny amb la
par t icipació dels més pet its de

Activitats de l’Escola Municipal
de Música Claudi Ar imany

l’escola, els alumnes d’Iniciació i
Preparator i, i el 20  de juny amb la
par t icipació de totes les forma-
cions. Enguany, cal destacar  la
celebració de la pr imera edició del
Concer t  Jove, el qual coincideix
amb el final de curs a l’Aula de
Música Moderna.

D’altra banda, al juliol es realitza
a les instal·lacions de l’escola el
Juliol Musical, amb diversos tallers
per  a infants i per  a adults.

encara serà més amplia: hi podreu
trobar  tallers i cursos de pintura i
dibuix, manualitats, modelisme,
restauració de mobles, fotografia
digital, espelmes, labors (puntes
de coixí, pachwork, mit ja...), ioga di-
nàmic, informàtica per  a infants...

Per  a més informació, truqueu
a: 93  840  33  75  i 93  860  08  00 .

Bones pel·lícules al Cinema a la fr esca
Pequeña Miss Sunshine, (21  de ju-
liol a la plaça Major  de Bellavista),
Los chicos del coro (22  de juliol a
la plaça de Marata), Un pont cap a
Terabithia (2  d’agost al Consell de
Poble de Corró d’Amunt) i El truco
final (10  de setembre al Consell de
Poble de Llerona). Les projeccions
començaran a les 10  de la nit.

A la foto
super ior,
Kiko Veneno;
a la infer ior,
Miquel Gil

L’alcalde,
Francesc
Torné, en el
moment de
posar  la
pedra al
forat
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L’escr iptor  mallorquí Baltasar
Porcel serà l’encarregat de pro-
nunciar  la conferència que cada
any organitza l’Ajuntament a la sala
d’actes de l’edifici consistor ial el
dia 11  de setembre a les 10 .30  h.
El 2006 , l’Ajuntament ja el va con-
vidar , però per  malalt ia –se li va
diagnost icar  un tumor  a finals

La Biblioteca Municipal ha pre-
parat  diferents act ivitats per  fer
més agradable la calor  de l’estiu i
poder  gaudir  d’una bona estona
de lectura.

Si visiteu les piscines municipals
durant aquest juliol, podreu gaudir
de la  BIBLIOPISCINA, un estand on
hi t r obar eu llibr es divulgat ius,
d’acudits, de salut, de viatges...,
còmics, narracions, contes infan-
t ils, revistes i premsa d’actualitat.
La trobareu del 2  al 27  de juliol, de
dilluns a divendres de 1 5 .3 0  a
19 .30  h.

I si vols entrar  en el sor teig de 2
entrades per  gaudir  de les instal·la-
cions del pr imer  gran centre lúdic
termal de Catalunya, el Magma
(www.magma-cat.com), envia una
postal de les teves vacances a la
Biblioteca Municipal, indicant el teu
nom i cognoms. Cal que t inguis el
carnet de la Biblioteca per  poder
par t icipar-hi. Entraran en el sor teig
totes les postals rebudes entre el
15  de juny i el 15  de setembre.
Podeu enviar -les a l’adreça se-
güent :

Biblioteca Municipal
C/ Astúr ies, 1
08521  Les Franqueses
La Biblioteca Municipal us desit ja

que passeu un BON ESTIU!

El divendres 4  i dissabte 5  de
maig, les dues escoles br essol
municipals, Les Tr es Bessones i
Massagran, van celebrar  el seu 5è
aniversar i.

La celebr ació es va iniciar  el
divendres amb una conferència,
adreçada a pares i mares però
també als educadors en general,
a càr rec de la psicòloga i escr ip-
tora M. Lluïsa Ferrerós.

Dissabte, a la plaça de Joan San-
per a i amb la pr esència del Sr.
M assagr an i també de les bes-

5  anys d’escoles bressol municipals
sones Anna, Teresa i Helena, es va
or ganitzar  una gr an festa en la
qual pet its i grans van gaudir  de
tot un ventall d’activitats lúdiques
i festives: xocolatada, inflables, ta-
llers, animació a càr rec del grup
Tr amvia Blanc i pujada en globus.

Va ser  un dia ple de sol i alegr ia,
i la plaça feia molt de goig plena de
nens i nenes par t icipant de la festa
amb el seus par es i familiar s.
Finalment, la jornada va acabar
amb un ball de germanor  i una
gran tronada.

Passa un bon estiu
amb la biblioteca

Les Tr es
Bessones

també van
assistir  a la

festa del 5è
aniversar i de

les escoles
bressol

Baltasar  Porcel serà el
conferenciant de la Diada

d’agost–  va ser  substituït pel tam-
bé escr iptor  Xavier  Bru de Sala.
Aquest any, Porcel – ja plenament
r ecuper at  i amb la sat isfacció
d’haver  estat proclamat 39è Pre-
mi d’Honor  de les Lletres Catala-
nes–  pronunciarà a les Franque-
ses la conferència que por ta per
títol La gran nació de la cultura.

Amb l’estiu, ar r iben les festes
majors de tots els pobles de les
Franqueses! Les comissions orga-
nitzadores les han preparat du-
rant tot l’any! Gaudiu-ne, doncs!

La més mat inera és la festa
major  de Bellavista, que té lloc del
5  al 8  de juliol. La segona és la de
Marata, que t indrà lloc entre el 20
i el 29  de juliol. Acte seguit ve la de
Corró d’Amunt, del 3  al 5  d’agost,
i després la de Llerona, del 2  a l’11
de setembre. La de Corró d’Avall
serà l’últ ima i es farà enguany en-
tre el 14  i el 17  de setembre.

L’espectacle de circ serà un dels
plats for ts d’aquesta darrera fes-
ta, com ja va sent habitual en les
darreres edicions: un gran combi-
nat de circ amb Boni (presenta-

Les festes majors ja són aquí

El circ (a la foto, Boni) tornarà a ser  uns dels
prot agonist es de la fest a de Corr ó d’Avall

dor  i monocicles), Juanma y Olé
(malabars) i René y San Basilio
(acrobàcies aèr ies i de mà a mà)
per  a gaudir  petits i grans. Serà el
diumenge 16  de setembre, a les
17  h, a la plaça de l’Espolsada.
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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

TOT EL QUE VOLS SABER DEL TEU POBLE HO TROBARÀS A

A MÉS, PODRÀS REBRE L’AGENDA I LES NOTÍCIES CADA SETMANA

AL TEU CORREU ELECTRÒNIC I FER-HI TRÀMITS EN LÍNIA

www.lesfranqueses.cat

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

S’inaugura l’Aula de Música Moderna Can Penyes
El 14  d’abr il es va inaugurar  l’Aula

de Música Moderna Can Penyes.
Aquest nou equipament, que de-
pèn de l’Escola Municipal de Músi-
ca Claudi Ar imany i que també
està gest ionat  per  la Fundació
Conser vator i del Liceu, està ubicat
a la plaça de la Música, just al dar -
r ere de la plaça de l’Escorxador.

Aquest  nou espai educat iu
compta amb cinc aules en què
s’impar teixen classes de música
moderna i de jazz en les següents
especialitats: piano/ teclats, gui-
tar ra elèctr ica, baix elèctr ic, bate-
r ia/ percussió, saxòfon, trompeta,
trombó i veu.

Dues d’aquests cinc aules ser-
veixen també com a sales d’assaig
i enregistrament, ober tes a tots
els músics i grups musicals que ho
desitgin.

El lloguer  dels bucs per  a con-

Els dos bucs d’assaig de Can Penyes estan totalment equipats

junts amb l’equipament necessar i
per  a assaigs i enregistraments
es pot realitzar  en horar i de 16  a

les 23 .30  h, de dilluns a divendres.
Si en voleu més informació, podeu
trucar  al telèfon 93  846  56  36 .
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L’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès ha comprat dos nous
vehicles per  a la Br igada Municipal
d’Obres. En concret, una furgone-
ta Nissan Serena, que ha costat
3 .000  euros, i un camió Nissan

L’Ajunt am ent  ha ins-
t al·lat  en les dar r er es
setmanes diversos jocs
infantils a cinc places del
municipi: la plaça de Joan
Sanpera, la del Pont i la
del carrer  de Sant Ponç a
Cor r ó d’Avall, la dels
Països Catalans a Bella-
vista i la d’Àngel Guimerà
a Llerona. Els jocs, de la
marca Kompan, són adi-
ents per  a nens i nenes de
2  a 8  anys d’edat.

Concr etament , a la plaça de
Joan Sanpera s’ha instal·lat una
completa estructura de jocs amb
forma de vaixell i un dragó de fusta
clavat al ter ra amb una molla per
per m et r e que els infant s es
balancegin.

A la plaça d’Àngel Guimerà s’ha
col·locat un tobogan i dos balan-
cins de contrapès. A la plaça del
Pont, dos balancins de contrapès
i dues molles. A la plaça del car rer
de Sant Ponç, dos balancins de
contrapès i un tobogan. I a la plaça
del Països Catalans, tres molles
per  balancejar -se.

L’Ajunt am ent  ha inst al·lat
enllumenat públic a la carretera
de Cànoves, en el tram comprès
entre el barr i de la Sagrera i la
ur banit zació M il Pins, a Cor r ó
d’Avall, al llarg d’aproximadament
un quilòmetre. En concret, s’han
instal·lat 32  fanals de 8  metres,
que uneixen les dues zones
ur banes i consoliden aquest
entramat urbà que no estava en
les condic ions adient s. La
instal·lació ha anat a càr rec de
l’em pr esa Im es i ha cost at
137 .602  euros.

S’instal·la enllumenat a la ctra. de
Cànoves, entre la Sagrera i M il Pins

S’han posat un total de 32  fanals nous a la carretera de Cànoves

Es col·loquen nous jocs infantils a cinc places

Cabstar  amb caixa basculant, que
ha costat  2 1 .5 9 7  eur os. Amb
aquesta adquisició, l’Ajuntament
renova una par t  del conjunt de
vehicles que utilitza habitualment
la br igada, ja que s’havien fet vells.

La Br igada Municipal d’Obres
adquir eix dos nous vehicles

El camió i la furgoneta que
ha adquir it  recentment la

br igada d’obres
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En les darreres setmanes s’ha
acabat la construcció d’una de les
voreres del car rer  del Terme, en-
tre els car rers de l’Empordà i el de
Mallorca, a la par t alta de Bellavis-
ta. El nou tram de vorera té dos
m et r es d’am plada i uns cent
metres de llarg i l’ha construït
l’empresa Construcciones y Re-
bajes Ár ids.

A més de la vorera, també s’hi
ha instal·lat enllumenat públic. En
concr et , l’empr esa Imes hi ha
col·locat  cinc fanals. Apr ofitant
l’actuació en aquest car rer , s’ha
ober t  un embornal de recollida
d’aigües que estava inutilitzat i s’ha
connectat a la xarxa de clavegue-
ram de la plaça de la Provença.

Aquesta és una actuació impor-
tant, ja que abans, si els veïns del
carrer  volien anar  caminant per

L’Ajuntament obliga l’empresa Formigons B. M.
a desmantellar  la fàbr ica de la zona del Falgar

S’acaba la construcció de la vorera i la
instal·lació d’enllumenat al car rer  del Terme

Zona on hi havia la fàbr ica, ara afectada per  les obres d’urbanització del Sector  P

El nou tram de vorera del car rer  del Ter me té dos met res d’ample i uns cent de llar g

aquesta zona de Bellavista, havien

La fàbr ica de formigó que hi ha-
via des de fa 30  anys a la zona del
Falgar  de Llerona, al costat del r iu
Congost, ja no hi és. L’Ajuntament
va requer ir  al mes de maig l’empre-
sa Formigons B. M. perquè proce-
dís a fer , en el termini de 15  dies,
el desmantellament de la planta a
què s’havia compromès en un con-
veni signat amb el consistor i, cosa
que la societat va acabar  fent i
que, al mateix temps, va permetre
la continuació de les obres d’urba-
nització del Sector  P.

Aquest a plant a for m igoner a
funcionava sense els permisos cor-
responents en aquesta zona i la
seva activitat ha degradat durant
tots aquests anys el paisatge de
l’entorn del r iu Congost, a més
d’omplir  de restes de formigó, tant
la zona del Falgar  com la llera del
r iu. El seu tancament i la construc-

ció del Parc del Falgar  en aquest
emplaçament permetran recupe-

rar  paisatgísticament aquest es-
pai tan malmès.

de fer -ho camp a través.
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El Consell d’Administració de la
societat  anònima municipal Les
Franqueses Entorn Verd ha adjudi-
cat en les darreres setmanes els
cont r act es de c inc pr oject es
impor tants per  a la població. Les
obres ja han començat en un d’ells,
concretament les que han de fer
possible la remodelació de la zona
espor t iva m unic ipal de Cor r ó
d’Amunt, que han estat adjudica-
des a l’empresa FCC Construcción,
S.A. per  un impor t de 2 .824 .722
euros.

Un altre dels projectes adjudi-
cats per  Les Franqueses Entorn
Verd és el d’ordenació de la llera
de la r iera Carbonell i protecció

del seu entorn urbà al seu pas per
Corró d’Avall, tram I, zona espor-
t iva, inclòs dins la 2a fase del pro-
jecte executiu de l’acabament de
la zona espor t iva municipal de
Corró d’Avall. El contracte d’obres
d’aquest projecte ha estat adjudi-
cat a l’empresa Exca-J. Mas, S.L.U.
per  la quantitat total de 1 .775 .311
euros.

El consell d’administració de l’em-
presa municipal també ha adjudi-
cat el contracte per  a l’execució
de les obres cont ingudes en el
Pr oject e m odif icat  d’una llar
d’infants en l’edifici d’habitatges
de lloguer  del car rer  de M iquel
Mar tí i Pol, 6 -8 , (equipament comu-

nitar i amb habitatges dotacionals
del Sector  J), a l’empresa Teyco,
S.L., per  un impor t de 854 .591
euros.

El contracte per  a l’execució de
les obres contingudes en el Projec-
te d’Urbanització del Sector  N és
un altre dels projectes que s’han
adjudicat. Les obres les durà a
terme l’empresa Excover , S.A., per
un impor t de 13 .843 .375  euros.

Finalment, també es va adjudi-
car  el contracte d’obres per  a l’exe-
cució de les cont ingudes en el
Projecte d’execució del Centre Cul-
tural de Corró d’Avall, a l’empresa
Sacyr , S.A.U., per  un impor t  de
5 .925 .745  euros.

Les Franqueses Entorn Ver d adjudica
la construcció de diver sos projectes

L’Ajuntament ha instal·lat un se-
màfor  de vianants a la pujada del
pont davant de l’estació de Renfe
de Bellavista. Els vianants que vul-
guin creuar  el car rer  hauran d’ac-
cionar  el semàfor  pit jant un botó.
Aquest semàfor  permetrà que els
vianants puguin creuar  el car rer
amb més seguretat, sobretot en
les hores en què sur ten i ar r iben
trens de l’estació de Bellavista.

S’instal·la un semàfor  davant de
l’estació de trens de Bellavista

D’altra banda, l’Ajuntament tam-
bé ha instal·lat quatre semàfors
amb altaveus adaptats per  a invi-
dents a la plaça de Gaudí, a Corró
d’Avall. Aquests semàfors funcio-
nen amb un comandament a dis-
tància que les persones invidents
accionen quan volen cr euar  el
car rer , i que els interessats po-
den sol·licitar  a l’Ajuntament.

Aquesta instal·lació semafòr ica,

que ha costat 5 .699  euros, és una
prova pilot que si obté resultats
posit ius s’estendr à a la r esta
d’unitats semafòr iques per  a via-
nants que hi ha al municipi. En con-
cret, se n’haur ien d’instal·lar  21 .

Paral·lelament, la Generalitat de
Catalunya ha instal·lat dos semà-
fors de les mateixes caracter íst i-
ques a l’avinguda de Catalunya, a
Llerona.

»»»»» urbanisme

A l’esquerra,
semàfor  al
davant de

l’estació de
Bellavista;
a la dreta,

semàfor  per  a
invidents a la

plaça de Gaudí
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S’apr ova l’avantpr ojecte que ha de
remodelar  la plaça de l’Escor xador

La Junta de Govern va aprovar
el 2 6  d’abr il l’Avantprojecte de
remodelació de la plaça de l’Es-
corxador  que inclou una actuació
integral per  renovar  els espais,
vials i infraestructures de la plaça
per  tal de conver tir -la en un nou
espai que integr i i millor i l’entorn
de l’Escola Municipal de Música
Claudi Ar imany i del mateix barr i.

Amb la r emodelació, l’Ajunta-
ment pretén obr ir  la plaça als veïns
i als usuar is de l’Escola de Música,
realçant l’edifici i potenciant-ne la
seva visibilitat des de la carretera
de Ribes. Per  aconseguir -ho, s’uni-
ficaran els espais públics munici-
pals propers i es reduirà el trànsit
en aquesta zona per  fer -la més
accessible als vianants.

La plaça de l’Escorxador  està
delimitada per  la car r eter a de
Ribes i pels carrers de Balmes i de
la Serra i actualment ocupa una
super fície de 482  m2, amb una
vorera per imetral i un espai cen-
tral de sauló, on hi ha arbres de
grans dimensions. La par t central
de la plaça està tancada amb una

tanca vegetal. L’avantprojecte de
r emodelació pr oposa una nova
plaça molt més gran, que unifica
els espais públics existents, amb
un total de 1 .330  m2, i que alhora
redueix i simplifica l’entramat viar i
i el trànsit, i millora l’accessibilitat i
l’ús del vianant.

El nou disseny de la plaça obre
una nova perspectiva visual de l’edi-
fici de l’Escola de Música, estenent
un passeig amb paviment continu
des de la carretera de Ribes fins a
la façana de l’escola, sense cap
element que s’hi interposi, i acom-
panyat  per  uns fanals de línia
senzilla i escultures intercalades
relacionades amb el món musical
que acabaran de definir  la plaça.
Aquest passeig t indrà 12  metres
d’amplada i 50  metres de llargada
i es cobr irà amb un paviment ele-
gant de plaques de formigó prefa-
br icat de color  groc sorrenc.

L’avantprojecte també inclou la
reconversió del car rer  de l’Escor-
xador  en un passatge exclusiva-
ment  veïnal, const r uït  amb els
mateixos mater ials que la nova

plaça i a la mateixa alçada per
donar  més amplit ud a l’espai.
L’actuació de remodelació també
s’estén a la plaça de la Música, el
car rer  del Congost, el passatge
de Pau Casals i la travessia del
Caser iu, que actualment ja és de
pr ior itat inver t ida, que s’unirà al
mateix nivell de la plaça mit jançant
una plat afor m a elevada que
reduirà la velocitat dels vehicles
del car rer  de la Serra.

Les obres de remodelació, que
segons l’avantprojecte tenen un
pressupost de 819 .075  euros, es
duran a terme amb mater ials i
elements moderns i alhora senzills
per  transmetre la sensació d’ele-
gància i naturalitat. Pel que fa als
espais situats entre els vials i el
passeig central, aquests es com-
pletaran amb par ter res tous amb
jardiner ia singular , un estany amb
un broll continu d’aigua, una pla-
ceta més recollida amb arbrat ,
bancs i altres elements que faran
d’aquest  espai un lloc d’estada
agr adable per  a les r elacions
veïnals.

Aquestes
tres imatges
vir tuals
permeten
fer-nos una
bona idea de
com serà la
plaça un cop
s’hagi
remodelat
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»»»»» urbanisme

La Diputació de Bar celona va
adjudicar  el 24  de maig les obres
de millora de la intersecció de la
car retera BV-1433, p.k. 2 ,550 amb
la Via Europa a l’empresa Agustí y
Masoliver, SA. Les obres, que cos-
tar an 370 .000  eur os, està previst
que comencin a finals del mes de
juliol i que finalitzin el novembre.

Aquest projecte preveu la cons-
trucció d’una rotonda en la inter -
secció de la Via Europa amb la car-
r etera de l’Ametlla, una reivindica-
ció històr ica de l’Ajuntament i del
Consell del Poble de Ller ona.
Aquesta rotonda ha de resoldre
la per illositat  d’aquest  t r am de
carretera, on tot sovint hi ha acci-
dents amb greus conseqüències.

Actualment hi ha uns nivells de
t rànsit elevats a la car reter a BV-
1433  i al propi accés al polígon in-
dustr ial Pla de Llerona, especial-
ment  de vehicles pesants, amb
congest ió en diverses hores del

Les obres de la rotonda de la ctra. de
l’Ametlla començaran a finals de juliol

Plànol de la rot onda que ha de fer  la Diputació al cost at del pont de la ctra. de l’Ametlla

dia, degut a la falta de capacitat
de la intersecció per  tal d’absorbir
les incorporacions a la car retera
des del polígon. Els pr incipals ob-
jectius de l’actuació són, per  tant,

la m illor a de les condicions de
seguretat viàr ia de la intersecció,
amb la millora de la capacitat de
la intersecció i la moderació de la
velocit at a la ctra. BV-1433 .

L’Ajuntament entrega les claus als propietaris
dels pisos de protecció oficial de Bellavista

El 25  de maig passat a les 13  h
va tenir  lloc a la sala de plens de
l’ajuntament l’acte públic d’entre-
ga de claus dels 26  habitatges de
protecció oficial que s’han cons-
truït al car rer  de la Torre Pinós,
números 24 -26 , a la par t alta de
Bellavista. Abans, però, a par t ir  de
les 9  h, a la sala de Junta de Govern
Local, es va procedir  a la firma de
les corresponents escr iptures pú-
bliques de compra-venda, davant
el notar i Javier  Santos. Per  aca-
bar  l’acte, després de l’entrega de
claus l’Ajuntament va ofer ir  un pis-
colabis a tots els assistents.

Aquesta és la tercera promoció
d’habitatges de protecció oficial
en règim de compra que es fa a
les Franqueses, després de la de
Can Calet i la de la ctra. de Càno-
ves, i la pr imera que promou direc-
tament  l’Ajuntament . Es t r acta
d’un edifici de 26  habitatges amb

plaça de pàrquing i traster  inclo-
sos.

Els pisos tenen un pr eu que
oscil·la ent r e els 8 7 .0 0 0  i els
150 .000  euros IVA inclòs, i s’han
destinat major itàr iament a joves

residents a les Franqueses me-
nors de 35  anys.

Les obres que han fet possible
la const r ucció d’aquest  edifici
tenien un pressupost d’adjudicació
d’1 .688 .838  euros.
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A pr im er s de m aig es van
realitzar  els els treballs de reno-
vació del paviment del passeig del
Tagamanent de Corró d’Avall. La
millora del passeig ha consistit  en
l’ar ranjament de tota la super fície,
la col·locació de paviment continu
d’asfalt i resines, i la instal·lació de
mobiliar i urbà nou, en concret ,
bancs i papereres.

Les obres d’ar ranjament, que
ha gest ionat  Les Fr anqueses
Entorn Verd, les han dut a terme
les empreses Asfaltos, Pavimen-
tos y Revestimientos (Pavimax) i el
Grup Riera-Blanch, i han costat
29 .177  euros.

Els bancs i les papereres les ha
proporcionat la Diputació de Bar-
celona.

Es renova el paviment del passeig del
Tagamanent i s’hi col·loca mobiliar i urbà nou

Una imatge del nou paviment del passeig instants després del final de les obres

NAIXEMENTS

_Elsa Rincones Reche

_Àngel Contreras Duran

_Ivet Díaz Or tega

_Cesc Gómez Nevado

_Salim Dansokho

_Achrafe Ají

_Mar ta Campoy García

_Mar tina Or tiz Pérez

_Pol Higueruelo Moreno

_Joel Jané Oliver

_Genís Hernández Durán

_Sofia Gascón López

31 -0 3 -07

31 -0 3 -07

01 -04 -07

02-04 -07

04 -04 -07

04 -04 -07

06-04 -07

06-04 -07

28-04 -07

02-05 -07

02-05 -07

03-05 -07

naixement s i defuncions «««««

_Miquel Or tega Vila

_Joan Or tega Vila

_David Mateo Parra

_Arnau Arance Mer los

_Dauda Balde

DEFUNCIONS

_Emiliano Vega Olmo _ 97  anys

_Pedro Sala Car r ió _ 78  anys

_Antonio Ramón Aguilera Aguilera _ 86  anys

_Ángel Rueda Alias _ 69  anys

_Miguel Gir aldo Fer nández _ 78  anys

_Juan Carr illo Jerez _ 92  anys

08-05 -07

08-05 -07

09-05 -07

10 -0 5 -0 7

26-05 -07

08-04 -07

26-04 -07

15 -0 5 -07

15 -0 5 -07

22-05 -07

23-05 -07

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h>
dimar t s i dijous de 16 a 18 h*>

A L’AJUNTAM ENT

*  except e del 15 de juny al 15 de setembre, que est arà t ancat  a la t arda
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»»»»» horar is dels cent res de salut

> CAP LES FRANQUESES (Centre d’Atenció Pr imàr ia ober t  de 8  a 20  h)
ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA CONSULTAHORARI

Medicina general

Pediat r ia

Infermer ia

Infermer ia PED

PASSIR Llevadora

Assistent social
Extraccions
Odontologia
PADES Metges
PADES Infermer ia

PADES T. Social

Franco Piedrafit a, Elvira

Cast illo Muñoz, Leonor
Palero Cadirat , Olga

Alier  Soler, Rosa

Cat alà Subirat s, M. Rosa
Rebordosa Serras, Josep
Marcas Vila, Àlex

Ur iz Urzainqui, Nieves
González García, Rosa
Mat eos del Collado, Núr ia

Ducet  Vilardell, Pur ificación
Romo Cruz, Lourdes

Albarrán Molina, Consuelo
Sabat é Casellas, Rosa
De Miguel Aznar, Àngels
Méndez Blanco, Soledad

Or t i Gr ifé, Rosa

Palma Pérez, Laura

Rodr íguez Lorente, Mar ibel

Collado Vicho, Ana
Cast ro Navarro, Dolors
Lucas Ruiz, M. Rosar io
Ar ias Per ianez, Toñi
Biern Gómez, Carme

Sarrado Montané, Mercè
Pardo Casado, Agust ín
Infermer ia
Car ret ero González, M. José
Barcons Viaplana, Miquel/  Rusiñol Turu, M ireia
Galera Padilla, Conxi /  Jiménez Zafra, Eva
Salvador  Escur iola, Mar ta /  Tr ias Jover, Assumpt a
García Ossor io, Quint í /  Gómez Cont reras, Ant ònia

De dilluns a dijous
Divendres
De dilluns a divendres
Dilluns
De dimar ts a divendres
Dilluns
De dimar ts a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a dijous
Divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a dijous
Divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a dijous
Divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a dijous
Divendres
Dilluns
De dimar ts a divendres
De dimar ts a divendres
Dilluns
Divendres
De dilluns a dijous
Dilluns, dimar ts i divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
Dilluns
Dimar ts, dimecres i dijous
Dimecres
Dilluns, dimecres i divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres

15  a 18  h
9  a 12 h
15  a 18 h
9  a 12 h
15  a 18 h
15  a 18 h
9  a 12 h
15 a 17.30 h
8  a 10 h
9  a 12 h
15  a 18 h
11 a 13 h
15  a 18 h
15  a 18 h
9  a 12 h
11 a 13 h
9 a 11 h
15  a 17 h
10 a 12.30 h
10 a 12.30 h
15  a 18 h
10 a 12.30 h
15  a 18 h
10 a 12.30 h
15  a 19 h
10 a 12.30 h
15  a 18 h
10 a 12.30 h
15  a 18 h
15  a 18 h
8.30 a 11.30 h
10  a 13 h
15  a 18 h
17  a 19 h
9  a 12 h
15  a 17 h
9  a 13 h
8.30 a 9.15  h
11 a 13 .30 h

16
16
7
4
4
4
4
3
3

16
16
7
6
9
9

12
9
9
6
8
8

17
17
5
5
5
5

17
17
12
10
11
10
15
15
15
14

13
De dilluns a divendr es, de 9  a 15  h
Telèfons: 93 861 80 37

607 07 15 61
657 85 13 62

> CAP CORRÓ D’AVALL (Centre d’Atenció Pr imàr ia ober t  de 8  a 20  h)
Medicina general

Pediatr ia

Infermer ia

Infermer ia PED

PASSIR Llevadora
Assistent social
Extraccions

Hernández Huet , Enr ic

Ser ra Córdoba, Margar it a
Velayos Balcells, Ramon
Puig Hernández, Ar t ur
Bech Peiró, Susanna

Albaladejo Quesada, Nat i

Simon Garcia, Gemma

Sabor it  Mar ín, M. Isabel
Roura Escr igas, Imma

Sarrado Montané, Mercè
Pardo Casado, Agust ín
Infermer ia

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

>

>

>

>

>

>
>
>
>
>

>

>

>

>

>

>
>
>
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sanit at  «««««

El “bullying”

> Fulls d’informació per  a pacients
Societat Catalana de Medicina Familiar  i Comunitàr ia

Malt ractament  ent re alumnes. Consells als pares i mares

SI VOL DEM ANAR HORA AL
M ETGE DE CAPÇALERA CAL
TRUCAR A AQUEST TELÈFON 902 111 444

Un alumne està sent maltractat quan està
exposat, repetidament i al llarg del temps, a
accions deliberadament hostils per  par t d’un
o més estudiants.
L’alumne es troba en una situació d’indefensió;
no se’n pot sor tir  tot sol.

Com es manifest a?
-Agressions físiques: pegar, donar  empentes,
trencar  i/ o robar  objectes de la víctima.
-Agressions verbals: escr idassar, fer  bur la;
pintades, difondre falsos rumors, etc.
-Agressions relacionals: exclusió deliberada
d’activitats, no se’l deixa par ticipar, ignor ar-
lo, fer  com si no hi fos, o com si fos trans-
parent.
-També poden ser  atacs r acistes, sexuals,
homòfobs, i digitals (missatges de text, cor -
reus electrònics, etc)

Com det ect ar -ho?
De vegades els nens i nenes que són
maltractats pels companys ho expliquen de
seguida als adults, però d’altres pensen que
això els passa perquè son covards, tenen
vergonya i ho amaguen als propis pares.
Hi ha uns signes externs que ens poden ajudar:
al matí no es troba bé, té vòmits, mal de cap...;
fa campana, no vol anar  a escola, no vol sor tir

amb els amics; baixa el rendiment acadèmic;
no té gana; li costa dormir, cr ida per  la nit, t é
malsons...; torna a casa regularment amb el
vestit  o el mater ial esparracats; té blaus o
talls inexplicables.

Coses que no s’han de fer
-No utilitzi la violència en contra dels agres-
sors, solen ser  menors d’edat i el poden acu-
sar  de maltr actar -los a ells.
-No li digui al seu fill que intenti solucionar
aquest problema per  ell mateix.

Què poden fer  els pares?
-Donar  models posit ius; mantenir  unes bones
relacions familiars.
-Par lar  cada dia amb el fill; escoltar  les seves
opinions; par lar  amb ell sobre com afrontar
els problemes.
-Educar -lo en uns valor s de respecte i tole-
rància.
A més és molt impor t ant que els par es es-
tableixin unes normes clares i consistents, que
li donin opor tunit ats de constr uir  amistats,
que controlin els programes de TV i videojocs
i que l’engresquin en alguna afició o activitat.

És impor t ant  buscar  el supor t  de l’escola i
dels professors.
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»»»»» els grups municipals opinen

ERC-EV
Pr eser var  l’espai agr ícola i

r am ader  com  a gar ant ia de
pr ot ecc ió del t er r it or i i de
cont inuïtat  dels nostres pagesos
joves i gr ans. Posar  a la seva
disposició formació i informació
com a gar antia de preservació de
l’entorn tan necessar i en tots els
sentits. Posar-se a la feina perquè
el nost r e t er r it or i deixi de ser
“t er r it or i am enaçat ” ni pel 4 t
cinturó ni pel per ill que significa
que en aquesta legislatura es pot
revisar  el PGO.

Per  totes aquestes raons, cal
seny, amor  a la natura i respon-
sabilitat  per  tal d’evitar  que els
nostres camps i boscos es con-
ver teixin en totxanes i ciment.

Des d’aquestes línies és el que
demanem al nostre alcalde i a les
diferents regidor ies, que preservin
l’entor n de les Fr anqueses, un

indret pr ivilegiat.
Un entorn del que en va gaudir

la nostra gent gran, del que en
gaudim  nosalt r es i del que
esper em en puguin gaudir  les
generacions futures.

El nost r e alcalde a la sessió
d’investidura es va comprometre
amb el diàleg i el consens. Si aquest
diàleg passa per  conservar  l’en-
torn, sempre ens t indrà al seu
costat .

Amb diàleg es pot ar r ibar  fàcil-
ment a consensuar  el creixement
urbanístic, que no ha de ser  pas
un creixement zero, tanmateix pot
ser , i ho ha de ser , un creixement
harmoniós i respectuós amb el
medi.

Per  tot, cal preveure els serveis
necessar is ja que en definit iva
estem plantejant  un model de
poble, un model que sur t i de la

par t icipació àmplia i del consens.
Si el model que s’imposa és el de

la totxana caldrà pregar  perquè la
davallada actual de l’habitatge es
mantingui uns anys més.

Sembla clar  que l’esdevenir  de
la nostra societat passa per , en-
tre d’altres coses, la preservació i
el respecte al ja malmès medi i a la
pagesia.

Ter esa Buigues i Poveda
Regidora d’Esquer ra

Republicana de Cat alunya-Els
Verds

lesfr anqueses@esquer ra.org
lesfranqueses@elsverds.org

televisió
LesFranQuEses
Cada DI MECRES i  DI UMENGE

a les 14.30 i  a les 20.30 h
a Granollers TV ( canal 55 de la UHF)

I  ara també po ts veure  e ls pro grames

a través d’i nt ernet  en el teu ordinador!

Comprova-ho al web www.lesfranqueses.cat
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Mercat Municipal 4 t tr imestre 2006 :

Mercat Municipal 1 r  tr imestre 2007 :

Impost Vehicles Tracció Mecànica:

Taxa Recollida d’Escombrar ies:

Impost Béns Immobles - Urbans:

Taxa Cementir i Municipal:

Taxa Escombrar ies Selectives:

Taxa Entrada Vehicles - Guals:

Mercat Municipal 2n tr imestre 2007 :

Mercat Municipal 3 r  tr imestre 2007 :

Impost Béns Immobles - Rústics:

Impost sobre Activitats Econòmiques:

Mercat Municipal 4 t tr imestre 2007 :

de l’1  de desembre de 2006  al 2  de febrer  de 2007

del 2  de març al 2  de maig de 2007

del 2  de març al 2  de maig de 2007

del 2  d’abr il al 5  de juny de 2007

del 2  d’abr il al 5  de juny de 2007

del 2  d’abr il al 5  de juny de 2007

del 2  d’abr il al 5  de juny de 2007

del 2  d’abr il al 5  de juny de 2007

de l’1  de juny a l’1  d’agost de 2007

del 3  de setembre al 5  de novembre de 2007

del 3  de setembre al 5  de novembre de 2007

del 3  de setembre al 5  de novembre de 2007

del 5  de desembre de 2007  al 4  de febrer  de 2008

»» Calendar i fiscal 2007

Horar i d'atenció
al contr ibuent

Ajunt ament
(de dilluns a divendres,
de 8 .30  a 14  h)

Bellavist a
(pr imer  dilluns de mes,
de 10  a 13 .30  h,
excepte els mesos de
març, abr il, 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 far ia just a la meitat del per íode de
recaptació, de la qual cosa vostè serà degudament informat, amb la suficient antelació mitjançant una car ta informativa>

CAP D’ANY

REIS (festa recuperable)

DIVENDRES SANT

DILLUNS DE PASQUA FLORIDA

FESTA DEL TREBALL

L'ASCENSIÓ

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

FESTA DE LA HISPANITAT

TOTS SANTS

DIA DE LA CONSTITUCIÓ

LA IMMACULADA

NADAL

SANT ESTEVE

1

6

6

9

1

18

7

28

4

15

8

11

17

12

1

6

8

25

26

DILLUNS

DISSABTE

DIVENDRES

DILLUNS

DIMARTS

DIVENDRES

DISSABTE

DISSABTE

DISSABTE

DIMECRES

DISSABTE

DIMARTS

DILLUNS

DIVENDRES

DIJOUS

DIJOUS

DISSABTE

DIMARTS

DIMECRES

GENER

GENER

ABRIL

ABRIL

MAIG

MAIG

JULIOL

JULIOL

AGOST

AGOST

SETEMBRE

SETEMBRE

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

»» Calendar i de festes per  a l’any 2007

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 Ar imany
Espor ts

Governació
Hisenda

Jutjat de Pau
Obres, Serveis i Medi Ambient

Punt d’Informació Juvenil
Sala de Lectura Can Ganduxer

Secretar ia
Servei d’Atenció a la Ciutadania

Urbanisme
Viver d’Empreses

aj.franqueses@lesfranqueses.cat
francesc.torne@lesfranqueses.cat
mir iam.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
alber t.pinol@lesfranqueses.cat
policia@lesfranqueses.cat
joaquim.bach@lesfranqueses.cat
jutjat.pau@lesfranqueses.cat
manuel.fernandez@lesfranqueses.cat
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
salalectura.ganduxer@lesfranqueses.cat
francesc.esteve@lesfranqueses.cat
sac@lesfranqueses.cat
joan.valls@lesfranqueses.cat
viver.empreses@lesfranqueses.cat

»» Adreces elect r òniques de l’Ajuntament »» Horar i del SAC*
* Ser vei d’At enció a la Ciutadania

De dilluns a divendres
de 8 .30 a 14.00 h

I dimar ts i dijous

de 16.00 a 18.00 h

* El SAC està situat  a:
> l’edifici de l’ajuntament
   tel. 93  846 76 76
> C/  Aragó, 24 (Bellavista)
   tel. 93 846 45 42

»» Urgències mèdiques
(Corr ó d’Avall, Llerona, Marata,
Corró d’Amunt , Bellavista i
Granollers Nord)

> De dilluns a divendres: a par tir  de
les 19  h, truqueu al 061 .

> Dissabtes: de 9  a 17  h, dirigiu-vos
al CAP Les Franqueses (C/  Girona,
290). A par tir  de les 17  h, truqueu
al 061 .

> Diumenges i festius: tr uqueu al
061 .

calaix de sast re «««««

»» 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

»» Inject ables i cur es
> Dissabtes: de 9  a 9 .30  h, injecta-
bles, i de 9 .30  a 10  h, cur es, al CAP
Les Franqueses; a par t ir  de les 17
h, a l’Hospit al General de Gr anollers.

> Diumenges i festius: dir igiu-vos a
l’Hospit al General de Granollers.

(except e del 15  de juny al 15  de set embre)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

»» Sorea
Horar i d’atenció al públic
(dependències de l’ajuntament)

Dimar ts i divendr es d’11  a 13 h
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