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S’inaugura el Centre d’Art i
Noves Tecnologies de Can Font
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La urbanització del Sector U crea una gran
LFDV
zona verda de 70.000 m2: el parc del Mirador
> pàg. 19

»»»»» 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
Patronat Municipal d’Esports
Consell del Poble de Llerona

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

> Centres de salut
CAP Bellavista
CAP Corró d’Avall

93 861 80 30
93 840 42 00

> 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

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

93 840 49 67
93 840 46 24
93 840 49 67

> Centres educatius i formatius
Escola Bressol Municipal Massagran
Escola Bressol Mpal. Les 3 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

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
39
62
30

75
83
29
94
16
15
52
36
53
30
57
40

93
93
93
93

849
849
849
849

26
28
31
31

38
38
04
04

> Parròquies
Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Santa Maria de Llerona
Santa Coloma de Marata
Sant Mamet de Corró d’Amunt

> Transports

Casal d’avis i Centre Social Bellavista
Casal d’avis de Corró d’Avall
Centre de Dia de Corró d’Avall
Residència Les Franqueses

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

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

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

> Centres culturals

RENFE (informació)
Autobusos Sagalés
Taxis

902 24 02 02
93 870 78 60
93 846 30 75

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

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

> Altres

Centre Cultural Can Ganduxer
Biblioteca Municipal
Casal Cultural de Corró d’Avall
Centre Cultural de Bellavista
Centre Cultural de Marata

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

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

93 840 57 80
93 846 65 06
93 840 57 80

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
ALCALDIA (Francesc Torné) dimecres, de 16 a 18 h
ESPORTS (Josep M. Dia) dilluns, de 19 a 21 h (Complex Esportiu Municipal)
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA (Ferran Jiménez) dijous, de 17 a 19 h (Centre de Recursos Agraris)
HISENDA (Núria Claveria) dijous, de 17 a 19 h
GOVERNACIÓ (Joaquim Méndez) dilluns, de 18 a 20 h
BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I SANITAT (Rosa Colomé) dijous, de 18 a 19 h
CULTURA I EDUCACIÓ (Francesc Colomé) dijous, de 17 a 18 h (Can Ganduxer)
URBANISME (José Ramírez) dimarts, de 18 a 20 h
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OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT (Josep Brú) dimarts, de 18 a 19 h

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

opinió «««««

FOTO: DOLORS PORREDON

El canvi climàtic

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

Últimament es parla molt del
canvi climàtic i dels efectes que
pot tenir envers el clima i les
nostres vides. Es reclama el
compliment del Protocol de Kioto
sobre les emissions de gasos
contaminants a tots el països, per
tal d’evitar l’efecte hivernacle.
Aquest és un tema seriós que
comporta un gran debat i alhora
conseqüències negatives per a

tothom, si es compleix el canvi
climàtic previst per als propers
anys.
Als ciutadans dels països
industrialitzats ens obligaran a
prendre mesures serioses per
evitar la degradació ambiental que
perjudica de manera ostensible la
nostra qualitat de vida, tal com la
tenim considerada en l’actualitat.
És veritat que serà responsabilitat de tots, a diferents nivells,
prendre mesures per millorar les
condicions del nostre entorn més
preuat.
Des de l‘Ajuntament estem convençuts que s’ha de treballar en
aquesta línia i, per això, portem a
terme accions que millorin el
nostre entorn i que compleixin els
requisits mediambientals sosteni-

bles que es reclamen a diferents
instàncies.
Una d’aquestes accions és el
projecte que hem portat a terme
per posar en funcionament un
parc solar fotovoltaic en un terreny municipal del polígon industrial de Llerona, d’una superfície
de 24.000 m2, al costat de l’estació receptora, que facilitarà la venda de l’energia que generi, amb
una producció anual prevista
d’1.400.000 KW/h.
Aquesta instal·lació pot generar
uns ingressos de 250.000 €, que
pagarien la despesa d’enllumenat
que tenim en l’actualitat.
Per a nosaltres és una satisfacció poder fer accions que
preservin el nostre medi ambient
per millorar el nostre futur.
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»»»»» benestar social i joventut

Commemoració del Dia de
la Dona a les Franqueses

La dansa del ventre va ser un dels actes que es van fer al pati de l’Escola d’Adults

El passat 8 de març, l’Àrea de
Benestar Social, Joventut i Sanitat
va organitzar un acte a l’Escola

d’Adults per tal de celebrar el Dia
de la dona treballadora. L’acció,
emmarcada dins les polítiques

d’igualtat, va comptar amb la presència de la regidora de Benestar
Social, Joventut i Sanitat, Rosa Colomé, i la regidora d’Hisenda, Núria
Claveria. A més, hi van assistir unes
80 persones de diferents associacions i entitats i altres persones
interessades que es van apropar
per tal de gaudir de la festa.
Durant la jornada, Rosa Colomé
va fer la lectura del manifest i va
lliurar un petit obsequi a les persones que van col·laborar en la festa.
Posteriorment, la Noelia, veïna de
Bellavista i representant de l’associació Metges Sense Fronteres,
va explicar la seva experiència com
a dona col·laboradora en l’ajut a
persones necessitades a l’Àfrica.
La nota més animada la va posar
Liunara, que va fer una exhibició
de dansa del ventre i que va animar a ballar a totes les persones
assistents, sobretot els membres
d’Apadis. Finalment, es va compartir una degustació preparada pel
grup de joves del taller de cuina
del Centre Municipal de Joves de
Bellavista.

Uns 800 nois i noies visiten l’exposició sobre
les conseqüències de l’ús del cannabis
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L’Àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat, el Patronat Municipal de Cultura i Educació i el d’Esports, conjuntament amb el Pla
Supramunicipal de Prevenció de
Drogodependències i Promoció
d’Hàbits Saludables de l’Alt Vallès
Oriental C-17, van organitzar l’exposició “Cannabis... Com ho vius?”.
La mostra, que té l’objectiu de reflexionar al voltant de les conseqüències de l’ús del cannabis entre els joves, la van veure uns 800
nois i noies del municipi i es va poder visitar del 15 al 25 de febrer al
vestíbul del Complex Esportiu Municipal; del 26 de febrer al 4 de
març, al Centre Mpal. de Joves de
Corró d’Avall; i del 5 al 14 de març,
al Centre Cultural de Bellavista.
A banda de l’exposició, també es
La cloenda de l’exposició va
incloure un refrigeri per a
tots els joves assistents

van organitzar diverses activitats
paral·leles. Així, el 19 de febrer va
tenir lloc al Complex el taller per a
pares i mares “Els meus fills i les
substàncies”. El 28 de febrer, al
Centre de Joves de Corró d’Avall,
i el 7 de març, al de Bellavista, es va
dur a terme el taller “I això, com
ens ho fumem?”, obert a joves de
12 a 20 anys, i el 9 i 12 de març va
ser el torn per als alumnes de 3r

d’ESO de l’IES Lauro.
El 14 de març va tenir lloc al Centre Cultural de Bellavista la cloenda
de l’exposició amb la representació
de “Teatre del buit: sexualitat, salut, desenvolupament personal” i
un refrigeri per a tothom. Com a
darrera activitat, però, el 16 de
març es va fer un taller de prevenció de tabac i cocaïna a l’IES
Lauro.

benestar social i joventut «««««

Més de mil persones participen
en el nou format de Carnestoltes
Enguany, el Carnestoltes a les
Franqueses ha estat un èxit de
participació, tot i la pluja que el
passat 17 de febrer va anar caient
durant tot el dia. No obstant, el
mal temps no va impedir que,
simultàniament, les dues rues de
Carnestoltes sortissin a les 17 h,
l’hora prevista, des dels seus
respectius llocs: la plaça de Can
Ganduxer a Corró d’Avall i la plaça
del Centre Cultural de Bellavista.
Les diferents comparses van
desfilar als dos llocs durant una
hora i mitja. A Corró d’Avall per
primera vegada. Aquesta rua nova
de trinca va comptar amb la col·laboració de la colla de diables Els
Encendraires, amb el seu grup de
timbalers i grallers i les Sàtires de
foc, així com també amb el Casal
Infantil Municipal de Corró d’Avall i
dels menuts de l’Esplai.
A Bellavista, l’Associació de Veïns
encapçalava la rua, seguida del
Casal Infantil Municipal i del Centre Municipal de Joves de Bellavista. La rua també va anar a trobarse amb els membres de la Fundació Apadis, que, disfressats d’abelles, van posar tota la seva energia
positiva i gresca al recorregut. As-

La comparsa del Casal Infantil Municipal de Bellavista era molt vistosa

sociacions com Ibne Sinaa i Ñodema Kafo també van aportar la seva
visió i participació a la rua, demostrant que les tradicions s’inventen
i reinventen cada any per tal de
poder gaudir tots junts de les
trobades amb la gent del barri.
Un cop finalitzades les rues,
l’espectacle de foc, la xocolatada,
feta per l’Esplai de Corró i el Centre Municipal de Joves de Corró
d’Avall, i l’animació infantil a càrrec
del grup I Què de Vilanova, van fer

ballar un miler de participants,
entre pares, mares i menuts, que
arrecerats de la pluja a la pista
coberta municipal de Corró d’Avall
van ballar fins que es va fer fosc.
Donada la bona acollida de la
iniciativa, les entitats i associacions
i l’Ajuntament es plategen introduir més novetats de cara al 2008,
com un concurs i desfilada de disfresses o d’altres accions que facin
del Carnestoltes una festa més
dinàmica i engrescadora.

170 persones de la tercera edat assisteixen a
l’obra de teatre social «La botiga dels desitjos»
El 18 de març a la tarda, unes
170 persones majors de 60 anys,
van assistir al Teatre-Auditori de
Bellavista a la representació de
l’obra de teatre social La botiga
dels desitjos, a càrrec de l’associació Artescena sota la direcció
d’Olga Vinyals, Montserrat Capel i
Noemí Rodríguez. L’acte s’inscriu
dins el Programa de Dinamització
Cultural de la Gent Gran que organitza l’Àrea de Benestar Social,
Joventut i Sanitat.
L’obra té com a particularitat la
seva vessant no només lúdica i
cultural sinó també educativa i social, tant pel que fa als objectius,

als continguts i metodologia de
treball, com a la participació de
diferents persones, actors i actrius
de l’obra. La botiga dels desitjos
és el resultat d’un treball realitzat
a partir dels reptes, inquietuds,

expectatives, il·lusions i esperances de tota la gent que configura
l’obra (gent gran, nens, adults,
persones immigrades...), i que, amb
molta energia i esforç, van saber
traslladar al públic.
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»»»»» dinamització econòmica

Cada any augmenta el nombre
d’usuaris del servei d’autoempresa
Cada dia són més les persones
que coneixen els serveis que pot
trobar dins de l’Àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de
les Franqueses pel que fa al tema
de l’autoocupació.
Fent una comparativa dels darrers cinc anys (del 2002 fins al
2006), s’aprecia clarament que
l’augment d’usuaris d’aquest
servei ha estat molt elevat.
L’increment del passat any 2006
respecte de l’anterior del Servei
d’Autoempresa de l’Àrea de
Dinamització Econòmica ha estat
d’un 16,3%.
Així, durant aquest darrer any
2006 s’han adreçat al Servei
d’Autoempresa de l’Àrea de Dinamització Econòmica 171 persones amb la seva idea o projecte
empresarial 61 dels quals han vist
la llum i han començat l’activitat
durant l’any 2006.

Empreses creades sota l’assessorament de l’Àrea de Dinamització Econòmica
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès durant l’any 2006

abril

dos mil set

LFDV
pàg. sis

1. Comercialització i instal·lació energies renovables - Autònom
2. Instal·lació d’aluminis - SCP
3. Venda al detall d’articles per a la llar - Autònom
4. Disseny de matrius per l’automoció - Autònom
5. Immobiliària - Autònom
6. Transportista - Autònom
7. Distribució de productes de vidre - Societat Limitada
8. Venda al detall de sabates - Autònom
9. Assessorament en Prevenció de Riscos - Societat Limitada
10. Pintor - Autònom
11. Venda al detall de sabates - Autònom
12. Instal·lacions elèctriques - Autònom
13. Produccions audiovisuals - Autònom
14. Construcció - Autònom
15. Lloguer de vehicles per a la construcció - Societat Limitada
16. Granja-Restaurant - SCP
17. Consultoria - Autònoms
18. Comercialització i distribució de premsa - Autònom
19. Serveis de neteja - Autònom
20. Venda al detall d’articles de bricolatge - Autònom
21. Construcció - Autònom
22. Centre lúdic infantil - Societat Limitada
23. Construcció - Autònom
24. Esmolet - Autònom
25. Escola de dansa - Societat Limitada
26. Bar - Autònom
27. Centre de bellesa - Autònom
28. Centre de salut - Autònom
29. Reparació i manteniment d’instal·lacions - Autònom
30. Comercial d’articles de mecànica - SCP
31. Serveis culturals - Autònom

32. Llibreria papereria - Autònom
33. Comerç al detall de roba - Autònom
34. Perruqueria - Autònom
35. Forn de pa - Autònom
36. Impremta - Autònom
37. Immobiliària - Societat Limitada Laboral
38. Disseny de roba - Societat Limitada
39. Centre de fisioteràpia - Autònom
40. Transportista - Autònom
41. Perruqueria - Autònom
42. Bar - Autònom
43. Restaurant - SCP
44. Serveis informàtics - SCP
45. Comerç internacional - Autònom
46. Merceria - Autònom
47. Agroturisme - Societat Limitada
48. Subministraments industrials - SCP
49. Interiorisme i disseny d’espais - Societat Limitada
50. Venda al detall de roba - Autònom
51. Pastisseria - Societat Limitada
52. Perruqueria - Autònom
53. Consultoria i projectes de legalització d’instal·lacions - Autònom
54. Transport de mercaderies - Autònom
55. Venda al detall de roba - Societat Limitada
56. Venda al detall d’articles varis (tot a 1 €) - Autònom
57. Fusteria - Autònom
58. Transport per a la construcció - Autònom
59. Construcció - Autònom
60. Assessor empresarial - Autònom
61. Venda i reparació d’equips informàtics - Autònom

dinamització econòmica «««««

Sis de les quinze persones amb discapacitat
que han fet un curs sobre inserció laboral a
les Franqueses ja tenen contracte de treball
El 6 de març va tenir lloc a la seu
de la Fundació Apadis, situada a
l’edifici de l’Escola d’Adults, l’acte
d’entrega de diplomes a la quinzena d’alumnes que han participat
en l’acció integrada “Formació,
orientació i inserció laboral per a
persones amb discapacitat”, amb
l’assistència d’unes 60 persones.
L’acció, que va executar la Fundació Apadis, va començar el mes
de setembre de l’any passat i es
va acabar l’1 de març. Es tracta
d’un curs de 800 hores que s’ha
realitzat, per segon any consecutiu, gràcies a la subvenció que ha
atorgat a l’Ajuntament el Servei
d’Ocupació de Catalunya del
Departament de Treball de la
Generalitat, dins el Programa
d’accions integrades a col·lectius
especials. El curs, que va cobrir les
15 places de què disposava, tenia
l’objectiu d’aconseguir que les persones que l’han seguit acabin sent
el màxim d’autònomes dins l’àmbit
del treball normalitzat.
Els i les assistents al curs han fet
pràctiques en empreses i se n’ha
fet un seguiment amb l’objectiu
que es puguin inserir en el món
laboral. De moment ja són sis les
persones que han aconseguit un
contracte de treball. Les empreses on s’han fet les pràctiques
són: Fundació Hospital Asil de

Els participants en el curs, al davant de la seu de la Fundació Apadis

Granollers, Hospital de Sant Celoni,
Consell Comarcal del Vallès Oriental, Tecnoprint Digital, Fundació
Apadis, Dimodes, Arval Distribuciones Farmacéuticas, Fundació
Privada Hospital de Mollet, Fundació Acció Baix Montseny, Encuadernaciones Rueda 99, Escola
Ginebró, Alpla Ibérica i Grupdem.
La Fundació Apadis és una entitat sense ànim de lucre que promou la integració i normalització
de les persones amb discapacitat,
així com l’atenció als seus familiars.
Apadis va néixer a Granollers el
1994 i des de fa tres anys té la
seva seu a la primera planta de
l’edifici de l’Escola d’Adults, a

l’antiga escola de Bellavista, on
disposen d’uns 300 m2 de superfície cedits per l’Ajuntament de les
Franqueses per desenvolupar les
seves activitats, entre les que destaquen el centre de tarda de dilluns
a divendres, l’esplai de caps de
setmana, el casal d’estiu, les
xerrades per a pares i mares, el
servei de respir familiar (cangurs),
així com els serveis de rehabilitació
funcional i fisioteràpia. A més
d’aquests serveis, Apadis ja fa
temps que treballa en temes
d’inserció laboral.
Actualment fan ús de les instal·lacions una cinquantena de persones amb discapacitat.

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
A L’AJUNTAMENT

dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
> de
> dimarts i dijous de 16 a 18 h*
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* excepte del 15 de juny al 15 de setembre, que estarà tancat a la tarda
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»»»»» esports

Un partit d’handbol de primer nivell va servir
per inaugurar el nou parquet del pavelló

Fotografia
conjunta dels
jugadors del
Granollers i
del Nimes.
FOTO:
SARA M.

La primera setmana de febrer
va ser una setmana d’alt nivell espor tiu i molt intensa a les Franque-

Corró d’Amunt acull de nou la
Copa Catalana de BTT amb la
participació de 400 corredors
398 corredors, 28 més que en
l’edició de l’any passat, van participar el cap de setmana del 24 i
25 de març en el Gran Premi
Massi Copa Catalana de BTT Internacional “Memorial Toni Costa”,
que organitza el Club Ciclista Corró d’Amunt, amb la col·laboració
de la Federació Catalana de Ciclisme i el Patronat Municipal d’Esports.
Dissabte va tenir lloc la contrarellotge individual amb la xifra
rècord de 175 corredors i en la
qual es van proclamar guanyadors en la categoria general
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ses amb els diferents actes que va
organitzar el Patronat Municipal d’Espor ts amb motiu de
la inauguració del
nou parquet del pavelló poliesportiu
municipal.
Així, el 2 de febrer
al vespre, l’equip júnior masculí de bàsquet del FC Barcelona va realitzar una
sessió preparatòria
al pavelló franquesí,
activitat que van
aprofitar els jugadors i jugadores
del PME per veure entrenar i
aprendre d’algunes de les joves

Sergio Mantecón i Sandra Santanyes, així com l’equip Massi, en la
categoria d’equips. El diumenge al
matí es va disputar el ral·li, que va
destacar també per l’alt nivell dels
participants i que van liderar en
la categoria general els alemanys
Marx Torsten i Heike Hundertmark.
Tradicionalment, Corró d’Amunt
és un dels circuits més ben
valorats pels ciclistes per la
combinació de zones molt
tècniques i pistes forestals al llarg
dels quasi 10 quilòmetres de
recorregut.

promeses del bàsquet estatal.
L’endemà, el 3 de febrer a la tarda es va poder veure handbol de
gr an nivell amb el partit que
enfrontava el Fraikin BM Granollers, equip de la lliga de Divisió
d’Honor espanyola, i l’Usam Nimes
de la lliga francesa. La victòria es
va decantar cap a la banda granollerina, pel resultat de 28 a 23.
Durant el mes d’agost de l’any
passat, i aprofitant el període de
vacances, es van realitzar els
treballs de substitució de tot el
parquet del pavelló poliespor tiu
municipal, ja que com a conseqüència dels aiguats de l’agost de
2005 el terra de fusta que hi havia
fins aleshores havia quedat malmès.

90 participants a la
Trobada de petanca
El 24 de febrer es va celebrar l’XI
Trobada de Petanca a la zona esportiva municipal de Corró d’Amunt, amb la participació dels
clubs més representatius de les
Franqueses: el CP Bellavista, el CP
Llerona, el CP Corró d’Amunt i un
equip format per membres dels
casals de la gent gran de Corró
d’Avall i de Bellavista. La trobada
va reunir 90 afeccionats a la petanca, que van gaudir d’un matí
d’esport i de germanor.
La jornada va començar a les 9,
i després d’una pausa per gaudir
de l’esmorzar que va oferir el Patronat Municipal d’Esports van
continuar les partides fins a les
13.30 h, moment en què va tenir
lloc el lliurament de premis i d’obsequis a tots els participants. La
classificació va ser la següent: 1r
CP Corró d’Amunt, 2n CP Bellavista, 3r Casals de la gent gran, 4t
CP Llerona.

El moment de la sortida és un
dels més espectaculars de les
curses. FOTO: JORDI PEY

esports «««««

Comencen les obres per remodelar
la zona esportiva de Corró d’Amunt
un edifici social de dues plantes
d’uns 700 m2 de superfície on hi
haurà una gran sala amb cafeteria, dues sales de reunions per a
entitats, a la planta baixa, i vestidors, magatzem i infermeria, a la
planta semisoterrani. Al costat de
l’edifici es construirà una pista
poliespor tiva cober ta amb els
elements i mides adients per poder-hi jugar a handbol, futbol sala
i bàsquet, entre d’altres esports.
El projecte també inclou la remodelació del camp de futbol per
adaptar-lo a les mides oficials d’un
camp de futbol a 11 (90 x 45 m),
així com la instal·lació de gespa
artificial de darrera generació en
el terreny de joc. Per últim, també
s’hi farà una pista de tennis i vuit
de petanca, així com una zona
enjardinada, dos aparcaments i la
urbanització de la vorera que limita amb la carretera de Cànoves.
Les obres, que l’empresa municipal Les Franqueses Entorn Verd
va adjudicar a FCC Construcción
per un import de 2.824.722 euros,
duraran uns vint mesos.

Les Franqueses torna a sortir al carrer
per animar els atletes de la Mitja Marató
El diumenge 4 de febrer va tenir
lloc la Mitja Marató GranollersLes Franqueses-La Garriga. En
aquesta 21a edició es va arribar a
un nou rècord de participants, ja
que 5.100 atletes van prendre la
sortida. Com sempre, els franquesins es van llançar al carrer per
animar els participants de la cursa al seu pas pel municipi.
Les expectatives es van confirmar amb les figures internacionals, que no van decebre un any
més. Enguany va agafar el relleu
de l’etíop Haile Gebrselassie l’italià
Stefano Baldini, guanyador de la
prova de la Marató als Jocs Olímpics d’Atenes 2004, tot i que el
temps va ser força inferior al que
va fer l’any passat Gebrselassie.
L’italià va tardar 1 hora 3 minuts i

10 segons a travessar la meta.
Per la seva part, la plusmarquista
espanyola Marta Domínguez va
ser la guanyadora en categoria
femenina amb una marca d’1 hora
11 minuts i 23 segons.
Per part del Patronat Municipal
d’Esports, una
quarantena de
voluntaris van collaborar en les
tasques de control de carrers i de
suport operatiu,
per tal que la cursa es pogués fer
amb les màximes
garanties.
D’altra banda,
com cada any, l’Orquestra Mixta de

Moment en què les autoritats presents a l’acte
col·loquen la pedra a dins del forat. FOTO: SARA M.

l’Escola Municipal de Música Claudi
Arimany va animar amb la seva
música els corredors que passaven a l’alçada d’una de les rotondes
situades al costat de l’ajuntament
de les Franqueses.
En el moment del lliurament de
premis es va poder comptar amb
la presència de l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, i del
regidor d’Esports, Josep M. Dia.
FOTO: JORDI PEY

El 10 d’abril van començar, tal i
com estava previst, les obres de
remodelació de la zona esportiva
municipal de Corró d’Amunt. Deu
dies abans, el 31 de març al matí,
va tenir lloc l’acte oficial de col·locació de la primera pedra, organitzat pel Patronat Municipal d’Espor ts. L’acte protocol·lari va començar a les 12 h amb la participació del secretari general de la
Vicepresidència de la Generalitat
de Catalunya, Rafel Niubò, i de
l’alcalde de les Franqueses del
Vallès, Francesc Torné.
Un cop col·locada la primera
pedra, va tenir lloc una extraordinària exhibició de «biketrial», que
va fer les delícies dels presents, i
que va acabar cap a les 13 h,
moment en què es va servir un
refrigeri per a totes les persones
assistents.
Les obres de remodelació de la
zona esportiva municipal de Corró
d’Amunt tenen l’objectiu d’ordenar
l’espai de forma que es renovin i
s’actualitzin les instal·lacions
presents. Així doncs, es construirà
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1.500 persones a la festa amb motiu
de la creació del Parc de Mil Pins

La jornada va ser tot un èxit, ja que els actes programats van atreure molt públic

El dissabte 3 de març al matí es
va fer una festa amb motiu de la
creació del Parc de Mil Pins, una
gran zona verda de 30.000 m2 de
superfície al sud-est de la urbanització que porta el mateix nom i
que cada cop està sent utilitzada
per més gent.

Per donar la benvinguda a
aquest nou espai, el Patronat
Municipal d’Esports i l’empresa QS
Quality Spor t van preparar un
circuit ple d’activitats i obert a la
participació de tothom, grans i
petits.
La festa, a la qual van assistir

unes 1.500 persones, va començar a les 10.30 h i va incloure parades de bàdminton, tir amb arc,
bitlles catalanes, escacs, tres en
ratlla gegant, parc d’inflables, globoflèxia i circuit de BTT. Una botifarrada per a tots els participants
va posar punt i final a la trobada.
L’or ganització d’aques t acte va
comptar amb el suport i col·laboració de les següents entitats del
municipi: Club Esportiu Les Franqueses (secció de bàdminton),
Club d’Escacs, Club de Tir amb Arc,
Club Ciclista Corró d’Amunt, AE
Perestroika i Elitsports.
Les obres de construcció del
Parc de Mil Pins han consistit a
millorar l’aspecte que tenia la zona
mitjançant la neteja de tot l’espai
públic, potenciant al màxim tot l’arbrat existent, que està consolidat
de forma natural i que conforma
un espai d’unes característiques
immillorables. També s’ha fet la
neteja de la riera de Carbonell al
seu pas per la urbanització, sense
modificar el seu curs o configuració física.

Nous bancs i marcador per a la pista
coberta municipal de Corró d’Avall
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Seguint la línia de treball de
millores que realitza el Patronat
Municipal d’Esports a les seves
instal·lacions, s’ha col·locat en la
pista poliesportiva coberta annexa
al pavelló municipal un marcador
electrònic.
També cal destacar que al
voltant de la pista s’han instal·lat
bancs perquè els pares i mares,
seguidors i aficionats puguin gaudir dels partits de la manera més
còmoda possible. Amb aquestes
millores es pretén que els usuaris
i usuàries gaudeixin d’una millor
qualitat i servei durant la seva habitual pràctica esportiva.

governació «««««

Consells sobre seguretat viària i
dispositius de retenció infantil
Protegir els nostres fills és garantia de futur i una obligació ineludible per als pares, tutors legals,
familiars, educadors i la resta de
la societat. Els accidents de trànsit són la primera causa de mort
en els infants a partir d’un any
d’edat. L’any 2000 a Catalunya, les

causes externes van ser la primera causa de mortalitat en el grup
d’edat d’1 a 14 anys. Respecte a
la distribució d’aquest tipus de
causes en els menors de 15 anys,
els accidents de trànsit ocupen la
primera posició, tal com podem
observar en la taula següent:

Taxa de mortalitat específica per causes externes per cada 100.000 habitants per grups
d’edat, en els menors de 15 anys. Catalunya, any 2000.

Causes externes

Menors d’1 any

1 - 4 anys

5 - 14 anys

Accidents de trànsit
de vehicles de motor

1,6

3,1

2,7

Enverinaments

0

0

0,4

Caigudes accidentals

0

0,4

0,2

Ofegaments i submersions accidentals

0

0,9

0,2

El Dr. Josep Bras, fundador i
exvicepresident de l’Associació
Espanyola de Pediatria d’Atenció
Primària, insisteix que gran part
dels pares estan més preocupats
perquè els seus fills tinguin alguna complicació de salut a causa
d’una malaltia o de la ingestió
d’algun tipus d’aliment que no pas

a conseqüència d’alguna lesió provocada per un accident. Ell sempre
els recorda i els insisteix que quan
els seus fills són petits tenen una
probabilitat més alta de poder
morir a causa d’un accident que
no pas a causa d’una malaltia.
I és que les dades del Departament de Salut de la Generalitat

certifiquen que les lesions accidentals conformen una de les
patologies més prevalents i de
conseqüències més greus entre
els infants i la població jove, i que
en concret els accidents de trànsit són la primera causa de mort
en els infants a partir d’un any
d’edat.
La Policia Local de les Franqueses imparteix enguany, i com ja és
habitual, el programa d’Educació
Vial a les escoles de la nostra
població. La novetat d’aquest curs
ve donada per l’extensió d’aquest
coneixement dirigit als pares que
porten els fills diàriament amb
vehicle a les escoles i altres itineraris, mitjançant una campanya
informativa i de sensibilització, a
través d’una convocatòria de reunió amb els responsables de les
associacions de mares i pares
d’alumnes i dels centres escolars,
en què agents de la policia local
que fan la tasca de formadors d’Educació Vial faran una xerrada sobre Consells de seguretat viària i
dispositius de retenció infantil i lliuraran un full amb el resum d’aquests consells i recomanacions.
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»»»»» hisenda i règim interior

L’Ajuntament guanya el Premi Innova que dóna la
Diputació de Barcelona al millor web municipal

L’alcalde i la
regidora
d’Hisenda,
recollint el
premi. FOTO:
DIPUTACIÓ

L’Ajuntament de les Franqueses
va rebre el Premi Innova al millor
web municipal el divendres 16 de
març a Rubí, en el decurs de la
Festa de la Comunicació que organitza cada any la Diputació de Barcelona per atorgar els Premis de
Comunicació. El Premi Innova, dotat amb 10.000 euros, es va donar al web municipal de les Franqueses “pel conjunt d’elements
ben desenvolupats d’informació,
tràmits i serveis virtuals d’un municipi mitjà”.
La Festa de la Comunicació va
comptar amb l’assistència d’unes
500 persones, entre les quals cal
destacar la de l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, i de

la regidora d’Hisenda,
Núria Claveria, que van
ser les dues persones
representants de l’Ajuntament a l’hora de recollir el premi.
L’actual imatge del web
municipal de les Franqueses data de 2003.
Té unes 2.000 pàgines
de contingut i rep unes
11.000 visites al mes. Es
divideix en els següents
grans apartats:
-Municipi: localització;
història; dades del municipi; llocs d’interès; llibres
sobre el municipi; rutes i
itineraris; entitats; consells del poble; consell de la
pagesia; telèfons; transport públic;
festes i esdeveniments; calendari
de dies festius; mitjans de comunicació.
-Plànol del municipi amb buscador de carrers i equipaments.
-Ajuntament: salutació de l’alcalde; horari; consistori; regidories;
guia del contribuent; tauler d’anuncis; ordenances municipals; bans,
juntes de govern i actes dels plens;
escriu a l’alcalde.
-Tràmits: informació sobre tràmits; possibilitat de fer sis tràmits
en línia (certificats de convivència
i d’empadronament, full de conformit at d’obres en habitatges
exemptes de llicència, full de

conf ormit at d’obres en locals
exemptes de llicència, tancament
de carrer o camí, ocupació via pública per sac de runes i sol·licitud
de llicència d’ocupació de la via
pública per contenidor) amb
l’avantatge de poder pagar amb
targeta de crèdit.
-Subhastes i concursos.
-Serveis: serveis socials; serveis
juvenils; gent gran; serveis educatius; serveis culturals; esports;
serveis sanit aris; serveis bàsics;
urbanisme; policia local; medi
ambient; dinamització econòmica;
jutjat de pau; servei d’assessorament a entitats.
-Agenda del mes en curs: amb
la possibilitat de rebre cada
setmana l’agenda a casa.
-Notícies: amb la possibilitat de
rebre cada setmana les notícies
a casa i de consultar un històric
amb totes les notícies publicades
al web al llarg del temps.
-Enllaços.
-Televisió Les Franqueses: possibilitat de veure els programes des
de casa a través de l’ordinador.
-Possibilitat de donar una adreça de correu electrònic a qui en
necessiti a través de lamalla.net.
-Destacats...
En un futur proper, l’Ajuntament
té previst introduir en el web nous
tràmits en línia així com fer que els
seus continguts siguin més accessibles a tot tipus d’usuaris.

Pla de formació per al personal de l’Ajuntament
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La Diputació de Barcelona ha
realitzat un estudi de les necessitats formatives del personal que
treballa a l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès per dur a
terme un Pla de Formació, que
millori les àrees on l’estudi ha
identificat mancances organitzatives.
L’estudi s’ha realitzat mitjançant
entrevistes amb els regidors i les
regidores i els i les caps de departament, que han permès identifi-

car les línies estratègiques del
mandat. A nivell tàctic, s’han mantingut reunions amb el Departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament i s’han realitzat
dinàmiques de grup amb els
diferents col·lectius de treballadors.
De la fase de recollida d’informació n’han sorgit aspectes a
millorar, com l’estructura organitzativa, la transversalitat, la planificació estratègica, la comunicació

interna, o els processos de treball,
entre d’altres.
El Pla de Formació se centrarà
en accions formatives encaminades a millorar la planificació i la
gestió de projectes, la comunicació
interna, el treball en equip, la visió
estratègica, l’orientació a resultats i al servei i a la ciutadania, i el
domini professional, tant en el
procediment administratiu com en
la gestió de les tecnologies de la
informació i la comunicació.

cultura i educació «««««

Mil persones assisteixen a la inauguració
del Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font
Uns mil veïns i veïnes de les
Franqueses es van aplegar el
dissabte 24 de febrer a la masia
de Can Font per conèixer de primera mà les instal·lacions del nou
Centre d’Art i Noves Tecnologies.
L’alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, el regidor de Cultura i Educació, Francesc Colomé,
i el president de l’Àrea de Govern
Local de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, van tallar la cinta
i van descobrir la placa commemorativa que donava per inaugurat
el nou equipament.
El nou Centre d’Art i Noves Tecnologies, situat al passatge del
Pedraforca, té 746 m2 de superfície dividits en tres plantes. A la
planta baixa hi ha un ampli vestíbul,
diverses aules de noves tecno-

logies dotades de connexions
informàtiques i serveis. A la primera planta es situen els tallers
d’arts, de diferent mida i compartimentables, equipats amb mobles
per a material, piques i una cuina.
I a la segona planta hi ha una aula
polivalent amb capacitat per a 90
persones, amb equip de veu i
dades, i els serveis. Pel que fa als
accessos, l’entrada principal a la
masia és per la façana est, on hi ha
un porxo per marcar la nova entrada i acotar el nou espai enjardinat de l’edifici a sud. Cal dir que el
projecte de rehabilitació ha respectat al màxim l’estructura original de la masia.
Actualment s’està treballant en
el disseny i la concreció de les
activitats de manera que coincidint

Augmenta un 40% el nombre
d’obres presentades al
Concurs Literari de Sant Jordi
El Concurs Literari de Sant
Jordi que organitza la Biblioteca
Municipal és una de les activitats
amb més tradició i que aplega un
gran nombre de participants. En
aquesta dissetena edició, el nombr e d’o-bres present ades ha
arribat a 547, un 39% més que
l’any anterior.
Es tracta d’un augment del tot
significatiu, tenint en compte que
avui dia el missatge de mòbil, el
correu electrònic i el xat són els
canals comunicatius i d’escriptura
que han envaït la nostra vida
quotidiana. És d’agrair, doncs,
l’esforç dels mestres de primària
de les escoles Bellavista-Joan
Camps, Joan Sanpera i Guerau de
Liost, com també dels professors
de l’IES Lauro i de l’Escola d’Adults,
per motivar l’alumnat a participar

en aquest acte literari tan arrelat
al municipi. I també cal un reconeixement per als ciutadans i les
ciutadanes que, lliurament i per
amor a la literatura, dediquen una
part del seu temps a l’escriptura.
Enguany, coincidint amb el lliurament de premis del concurs, el 20
d’abril s’havia de presentar el sisè
volum de la Col·lecció Les Franqueses, que porta per títol “Les Franqueses del Vallès, poesia visual” i
és un recull d’imatges dels llocs
més bonics del municipi.

La tradicional tallada de cinta va inaugurar el centre

amb l’inici del curs el centre pugui
obrir les seves portes amb una
oferta àmplia i variada d’activitats
formatives i lúdiques a l’entorn de
les arts i les noves tecnologies.

Nous ordinadors
per a l’Aula Internet
En els pròxims dies, l’Aula Internet de la Biblioteca Municipal canviarà d’aspecte. L’Ajuntament,
amb el suport del departament
de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat, renovarà els equips informàtics de l’Aula proporcionant 9 nous ordinadors i una impressora, amb l’objectiu de posar les tecnologies al
servei de la comunitat social.

Terrenys per a nous
centres escolars
El darrer ple municipal va aprovar
cedir al departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya dos
solars municipals per a fer-hi dos
nous centres escolars a Corró
d’Avall: un centre d’educació infantil i primària al costat del cementiri
i un institut d’ensenyament secundari al carrer de Joan Maragall.
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700 assistents a la cantata
«La força que mou l’univers»

El públic, que va omplir el pavelló poliesportiu, no es va voler perdre la cantata
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L’Orquestra Mixta de l’Escola
Municipal de Música Claudi Arimany i els alumnes de 2n de primària del CEIP Bellavista-Joan Camps
i del CEIP Joan Sanpera van interpretar el diumenge 18 de febrer a
la tarda la cantata “La força que
mou l’univers” al pavelló poliesportiu municipal davant d’unes 700
persones de públic.
Abans del concert de la cantata,
l’Agrupació de Vents de l’Escola
Municipal de Música va interpretar un tema de Miller, i l’Orquestra
Mixta de la mateixa escola va interpretar peces de Mozart, Offenbach i Mahler. Acte seguit, els 130
alumnes de les escoles de primària i els 35 de l’Orquestra Mixta

van representar “La força que mou
l’univers”, una cantata de Gerard
López, dirigida per Daniel Pérez,
que va comptar amb Núria Altimires i Carles Ceacero a la direcció
dels cors i a la narració, Elisenda
Sulleva al piano, Xavier Aguilar com
a baríton, i Ariadna Ayala veu blanca.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Torné, el regidor de
Cultura i Educació, Francesc Colomé, i la directora general del Conservatori del Liceu de Barcelona,
Maria Serrat, pel fet que l’Escola
Municipal de Música Claudi Arimany és un centre associat a
aquest conservatori barceloní.

Subvencions per a
entitats culturals

Subvencions per a
escoles i AMPA

El passat mes de març la Junta
de Govern del Patronat Municipal
de Cultura i Educació va aprovar
l’atorgament de subvencions econòmiques a les entitats culturals
del municipi. Aquest any s’han destinat a aquest fi més de 40.000 €.
A banda, les entitats també reben
altres tipus d’ajuts com són el suport i assessorament tècnic, el
préstec d’infraestructura (tarima,
cadires, taules, tanques, escomeses de corrent, etc.) i la cessió
d’instal·lacions.

Durant el mes de març, el Patronat Municipal de Cultura i Educació va aprovar l’atorgament de
subvencions per a les activitats
organitzades per les Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes i també per a les escoles públiques del
municipi corresponents a l’any
2007. En total, més de 20.000 €,
que ajudaran a finançar les colònies, la dotació de llibres per a la
biblioteca i altres activitats formatives i lúdiques adreçades a alumnes i també a mares i pares.

5è aniversari de
les dues escoles
bressol municipals
Actualment, el municipi compta
amb dues escoles bressol i en un
futur proper comptarà amb dues
més. Mentrestant, Massagran i
les Tres Bessones, una a Bellavista
i l’altra a Corró d’Avall, apleguen
des de l’any 2002 més de 100
alumnes per curs. El 5 de maig celebraran el 5è aniversari amb una
gran festa a partir de les 10 del
matí, a la plaça de Joan Sanpera
(darrere de l’Ajuntament) amb una
gran varietat d’activitats: animació
infantil amb El Tramvia Blanc, inflables, tallers, xocolatada, enlairament de globus captiu...
Però no és l’única celebració prevista, ja que per Sant Jordi també
celebraran el 4t Aplec de Sardanes. El ball es prepara amb molta
il·lusió, tant per part de les mestres
com dels infants i aixeca molta expectació entre mares i pares.
L’EBM Les Tres Bessones el farà
el dia 23 d’abril a la plaça de l’Ajuntament i l’EBM Massagran el
24 d’abril al pati de l’escola. En
finalitzar el ball hi haurà xocolatada
i coca per a tothom.

Lliurament de
premis de Ia
I Mostra d’Arts
Escèniques
La cloenda de la I Mostra d’Arts
Escèniques «Festival dels Amateurs», iniciada el 13 de gener, es
farà al Teatre Auditori de Bellavista el dissabte 28 d’abril a les 22 h.
L’actor i clown Carlo Mô presentarà El vaso (que colmó la gota)
una obra sobre el pas del temps,
un gran espectacle d’humor.
A continuació, l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, i el
regidor de Cultura i Educació, Francesc Colomé, procediran al lliurament dels premis a les 8 companyies participants. L’acte serà presentat per la companyia granollerina Quatre per Quatre.

cultura i educació «««««

Neix l’Aula de Música Moderna Can Penyes,
amb bucs d’assaig i sala d’enregistrament

Imatge exterior de Can Penyes des de la plaça de la Música

Les obres de reforma de Can
Penyes, un edifici municipal situat
a la plaça de la Música, just al darrera de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany, han permès
l’adequació de cinc aules, dues de
les quals també serviran com a
sales d’assaig: es tracta de dos
bucs de 21 i 31 m2 de superfície
que es podran utilitzar simultàniament i que estaran oberts a tots
els músics i músiques que ho desitgin.
Aquest nou equipament perme-

Els bucs estaran oberts a tots els músics de la comarca

trà ampliar l’oferta de l’Escola Municipal de Música fins a 64 alumnes i garanteix, dins de l’àmbit de
la música moderna, com a mínim
les següents especialitats: pianoteclats, guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria-percussió, saxo i veu.
L’Ajuntament de les Franqueses
i la Fundació Conservatori del Liceu
han ampliat l’actual conveni existent entre les dues parts per tal
que l’entitat barcelonina s’encarregui també de la gestió de l’Aula de
Música Moderna Can Penyes. La

Fundació Conservatori del Liceu ja
fa més de quatre anys que dirigeix
l’Escola Municipal de Música Claudi
Arimany.
Segons l’acord a què s’ha arribat
amb l’Ajuntament, la Fundació
Conservatori del Liceu haurà d’adequar les instal·lacions de Can
Penyes amb el mobiliari, instruments i maquinària necessaris per
al seu perfecte funcionament. Les
noves instal·lacions hauran de
comptar amb bateria, teclats,
amplificadors, micròfon, equips de
veu, gravadors múltiples digitals…
Una inversió que s’ha fixat en un
mínim de 45.000 euros.

S’inicia el procés per elaborar el
Projecte Educatiu del municipi
Concert de la
El darrer Ple de l’Ajuntament va
aprovar la proposta que va fer el
Patronat Municipal de Cultura i
Educació a través del Consell Escolar Municipal per posar en funcionament el procés d’elaboració
del Projecte Educatiu del municipi.
El projecte, que compta amb el suport i l’assessorament de la Diputació de Barcelona, és un projecte
de compromís ciutadà amb l’educació, i té com a objectiu esdevenir
un mitjà per promocionar la implicació i la participació dels ciutadans
en el món educatiu del municipi, i
elaborar així, polítiques educatives

transversals que siguin presents
en tots els àmbits municipals.
El procés ha de permetre ampliar les vies de comunicació i de
treball conjunt amb totes les
iniciatives que de manera directa
o indirecta tinguin a veure amb
l’àmbit educatiu, amb la implicació
de tots els ciutadans i dels agents
educatius de la ciutat. En definitiva, es tracta de crear sinergies de
col·laboració i treball entre les institucions, les entitats i els ciutadans interessats en l’educació per
definir accions i compromisos concrets.

Banda Municipal
de Barcelona
La XVIII Fira de Sant Ponç se
celebrarà el proper cap de setmana del 12 i 13 de maig, organitzada per l’Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall. En aquest
marc, el Patronat Municipal de Cultura i Educació us convida a gaudir
del gran concert que oferirà la
Banda Municipal de Barcelona
sota la direcció de Josep Mut, el
diumenge a les sis de la tarda, a la
plaça de l’Ajuntament.
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S’instal·la enllumenat públic a la carretera
de Ribes, entre Can Baldic i els Gorcs

En total, en
aquest tram
de vorera
s’han posat
31 fanals

El tram de la carretera de Ribes,
entre les urbanitzacions de Can
Baldic i Els Gorcs, ja compta amb
enllumenat públic. En concret,

s’han instal·lat 31
fanals de 9 metres d’alçada. La
instal·lació l’ha
fet l’empresa
Imes i tenia un
pressupost de
89.777 euros.
Aquesta és una
de les actuacions
previstes, juntament amb la
construcció de la
vorera per als
vianants que es
va fer fa anys, i la
construcció del
tros de vorera que falta als
torrents de Can Villar i de Can
Gorcs, que es farà properament,
que permetrà lligar les zones

S’asfalta l’aparcament del
Consell del Poble de Llerona

El nou pàrquing té 92 places, una d’elles reservada a persones amb discapacitat
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L’empresa Proseñal va acabar
de pintar a finals del mes de febrer
la senyalització viària de les 92

places d’aparcament que s’han fet
en el renovat pàrquing del Consell
del Poble de Llerona. Les obres

NOU TELÈFON DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS

urbanes de Llerona amb la carretera de Ribes.
La construcció de la vorera per
a vianants al torrent de Can Villar
i al torrent de Can Gorcs de Llerona
consistirà a fer dos voladissos sobre els torrents que s’uniran a les
voreres ja construïdes i que
permetran el pas de vianants tot
al llarg de la banda dreta de la
carretera de Ribes al seu pas per
les Franqueses. Les obres les ha
adjudicat l’empresa pública Gisa i
costaran 255.000 euros. Una
vegada acabades les obres, la
Generalitat procedirà a fer la
cessió d’aquest tram de carretera a l’Ajuntament de les Franqueses, tal i com es va comprometre
en el conveni que es va signar
entre ambues parts l’any 2003.
d’adequació d’aquest espai que
ha fet l’empresa Construcciones y
Rebajes Árids, han consistit en
demolicions i moviment de terres,
esplanació i anivellació, estesa de
tot-u, col·locació de la vorada i les
peces de gual per a l’entrada i la
sortida de l’aparcament, així com
la construcció d’un pou i de la xarxa
de drenatge de l’aigua de pluja
cap a aquest pou per evitar
inundacions o que l’aigua vagi als
camps propers. Posteriorment,
l’empresa Construccions Deumal
s’ha encarregat de l’asfaltat.
Les obres d’adequació del
pàrquing del Consell del Poble de
Llerona han costat uns 85.000
euros. Les 92 places, inclosa una
per a conductors discapacitats,
les van poder estrenar el 4 de
març els veïns i veïnes que van
participar en la calçotada organitzada per l’Associació Cívica de
Veïns de Llerona i el Club Esportiu
Llerona, amb la col·laboració del
Consell del Poble i del Patronat
Municipal de Cultura i Educació.

NOU TELÈFON D’AVARIES
DE SOREA

900 101 338 902 250 370
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Concurs per implantar un parc
solar fotovoltaic a Llerona

El terreny on es construirà el parc està al costat de l’estació receptora d’electricitat

L’Ajuntament ha convocat un
concurs per implantar i explotar
un parc solar fotovoltaic, que se
situaria en el terreny del polígon
de Llerona que hi ha al costat de
l’estació receptora d’electricitat.
El contracte serà d’ús privatiu d’un
bé de domini públic en règim de
concessió administrativa.
El concurs proposa la construcció d’un parc solar fotovoltaic d’1

MW (1.000 Kw) de potència nominal, dividida elèctricament i física
en 10 instal·lacions de 100 Kw cadascuna. Els components principals de la central són: mòduls
fotovoltaics, estructures de suport
per als mòduls, convertidors de
corrent continu en corrent altern,
línies d’evacuació soterrades i interconnexions a centre de transformació, sistemes de monotorit-

No claveu més claus als arbres
per penjar-hi gàbies d’ocells
L’Ajuntament fa temps que ha
detectat el costum per part d’alguns veïns de les Franqueses
d’utilitzar els arbres de les places com a suport per a penjar-hi
les gàbies dels seus ocells.
Aquest fet, que de forma aïllada pot semblar poc rellevant, es
converteix en un problema quan
en un arbre s’hi poden arribar a
trobar mitja dotzena de claus
d’un tamany important. L’escorça de l’arbre queda malmesa i el
forat del clau es converteix en
un punt d’entrada de fongs i altres agents que afecten l’estat
sanitari de l’exemplar.
Cal ser respectuosos amb els
arbres de les places i carrers i
intentar eliminar pràctiques que
s’han convertit en un problema
per la seva generalització.

zació (recollida, tractament i
transmissió de dades), caseta de
control i tanca perimetral. Cada
instal·lació de 100 Kw tindrà la
seva pròpia presa d’interconnexió
a la xarxa, amb comptador de venda d’energia independent (si
aquestes unitats es dividissin
alhora en petites instal·lacions de
10 Kw, aquestes hauran de
disposar del seu propi comptador
de venda d’energia).
La superfície total d’ocupació és
de 18.000 metres quadrats i la de
captació solar, de 7.600. Està previst que el parc solar fotovoltaic
tingui una producció anual de
1.400.00 Kw i uns ingressos anuals
de 616.560 euros. El cost orientatiu del parc fotovoltaic és de
5.600.000 euros, més uns 6.000
euros de manteniment anual.

Entra en
funcionament la
xarxa d’accés a
internet sense fils
L’1 de març va entrar en funcionament la xarxa municipal d’accés
a internet a través del sistema
sense fils, que està instal·lant l’empresa Eurona Wifi. De moment,
Eurona ha fet 35 instal·lacions de
les 226 sol·licituds que ha rebut
de veïns que volen beneficiar-se
d’aquesta xarxa.
La bona acollida que ha tingut
aquest servei entre la població, ja
va quedar palesa el passat 20 de
febrer, quan més de 200 persones van assistir a l’acte de presentació de la xarxa que va oferir
Jaume Sanpera, representant
d’Eurona Wifi Networks, al Centre
de Recursos Agraris. L’objectiu
d’aquest servei, anomenat “Projecte e-LFV”, és pal·liar les greus
deficiències que actualment té el
municipi en el subministrament de
línies ADSL, ja que més del 80%
del territori municipal no disposa
d’Internet de banda ampla.
La xarxa sense fils municipal té
una major potència, ja que és
capaç de cobrir grans distàncies
de fins a 8 quilòmetres en espais
oberts i ambients exteriors.
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Finalitza la urbanització del Sector U
Han finalitzat les obres de la urbanització del Pla Parcial del Sector U. Aquest sector, que conformarà el polígon industrial Sector
U «Ramassar Nord», està situat
entre la Ronda Nord, la carretera
C-35, el terme municipal de Granollers i el sector Z de Bellavista, i
té una superfície total de
123.019,33 metres quadrats.
D’aquests, 50.318 estan destinats
a sòl industrial, 42.160 a zona
verda, 23.448 a carrers i aparcaments, i 7.000 a equipaments.
En aquests darrers la Generalitat
hi ha de construir properament el
CEIP Torre Pinós, la quarta escola
de primària de les Franqueses.
La necessitat d’aquest Pla Parcial urbanístic estava justificada
per tal de poder donar continuïtat
a la infraestructura de la xarxa
viària d’aquest sector de la població com és el de completar la
xarxa viària de Bellavista tot
comunicant amb el sector industrial, la carretera de Cardedeu i
relligar la Ronda Nord amb el sector industrial i sector Z de Bellavista.
A banda de l’ús industrial que es
donarà a les parcel·les, també hi

serà molt important l’ús comercial i d’oci, donant continuïtat a
l’actual polígon industrial conegut
com a Ramassar situat a l’altra
banda de la carretera de Cardedeu. És amb aquest objectiu que
una de les parcel·les s’ha reservat
per a la construcció del primer
hotel del municipi.
La urbanització d’aquest sector
també ha permès l’acabament de
la major zona verda del municipi.
Es tracta del parc conegut com el
Mirador perquè, en estar situat a

la part alta del turó de Bellavista,
gaudeix d’unes grans vistes en
totes les direccions. Amb l’afegit
d’aquesta nova zona verda, el parc
té ara una extensió de 7 hectàrees. Les obres del sector, la gestió
de les quals l’ha fet l’empresa pública Les Franqueses Entorn Verd,
S.A., tenia un pressupost d’adjudicació de 5.050.468 euros i s’ha
encarregat de dur-les a terme la
unió temporal d’empreses formada per FCC Construcción S.A. i
Servià Cantó, S.A.

Un dels
carrers del
sector U vist
des del parc
del Mirador

Nous vestidors a l’escola Bellavista-Joan Camps
S’han acabat les obres dels
vestidors que s’han construït al
soterrani del CEIP Bellavista-Joan
Camps. El motiu d’aquestes obres
era dotar aquest edifici municipal
de vestidors en condicions per a
l’ús tant de l’alumnat de l’escola
com dels usuaris de la zona
esportiva municipal de Bellavista,
situada just al costat.
La superfície de l’actuació era
de 210 m2. En concret, el projecte
preveia construir en aquest espai
dos vestidors de 45,49 i 46,47 m2
de superfície respectivament, així
com una sala de 62,82 m2 com a
aula de psicomotricitat. La resta

d’espai es divideix entre el vestíbul,
una zona de pas i les instal·lacions.
Els vestidors s’han equipat amb
dutxes i aparells d’aire condicionat
i calefacció.

L’empresa que ha realitzat les
obres per encàrrec de Les Franqueses Entorn Verd és Bassa Mar
per un pressupost d’adjudicació
de 105.000 euros.
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Properament s’asfaltarà el camí paral·lel
al Congost que uneix Llerona i la Garriga

Estat actual
del camí que
uneix els dos
municipis

La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament va aprovar el 15 de
febrer la signatura d’un conveni
de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Garriga per executar
el projecte de pavimentació del
passeig fluvial de Llerona, en el
terme municipal de les Franque-

ses, fins al polígon industrial El Congost de la Garriga.
Aquest projecte pretén
millorar la comunicació interna entre els dos municipis i l’estat actual del camí
que uneix les Franqueses i
la Garriga, que només està
asfaltat des de la carretera de l’Ametlla del Vallès a
Llerona fins a la fàbrica de
Greixos Vila.
Les obres d’aquest projecte consistiran a pavimentar el camí i a eixamplar-lo on
sigui necessari per assolir 6 metres d’amplada més una cuneta
d’un metre a cada banda. També
es pavimentarà el carril bici, que
tindrà 3 metres d’amplada, amb
una capa de material sintètic de
color vermell i s’hi duran a terme
actuacions per acabar les infraes-

tructures necessàries, com l’evacuació de les aigües pluvials, la
protecció de la canonada de gas
en alta pressió existent, i les xarxes
de clavegueram i de telefonia bàsica.
El nou carril bici està dissenyat
per formar part de la futura via no
motoritzada per a vianants, ciclistes o cavalls, que permetrà anar
des de la platja a Sant Adrià del
Besòs fins a Centelles creuant tot
el Vallès. D’aquest futur eix ja hi ha
diversos trams construïts i d’altres
projectats que s’aniran fent en els
propers anys. Els trams construïts
a les Franqueses, Canovelles i
Granollers enllaçaran amb aquest
nou tram.
El projecte té un pressupost de
665.901,55 euros, 280.000 dels
quals es finançaran amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

El nucli urbà de Corró d’Amunt
compta amb una nova zona verda
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Les obres del projecte “Acabament dels espais públics del Pla
Especial de reforma interior del
nucli urbà de Corró d’Amunt” ja
han acabat. Aquestes obres, que
tenien un pressupost d’adjudicació
de 103.257,82 euros i que ha
realitzat Serxar, SA per encàrrec
de l’empresa municipal Les Franqueses Entorn Verd, han millorat
l’espai públic que es troba al costat
de la zona esportiva de Corró
d’Amunt.
Fins ara, en aquest espai hi havia
terrenys erms, amb herbes, bardisses i vegetació típica d’un bosc
de ribera per la seva proximitat
amb el torrent de Can Bertran,
amb un aspecte degradat i de difícil accessibilitat per a gent incapacitada físicament.
L’actuació en aquesta zona ha
consistit en la neteja de tot l’espai
públic per potenciar al màxim
l’arbrat existent, i la plantació

La plaça està situada al costat del torrent de Can Bertran

d’arbres i arbustos. A més, s’hi
han instal·lat jocs infantils i s’hi ha
construït una rampa per facilitarne l’accés de les persones
discapacitades. Totes aquestes

actuacions s’han completat amb
l’enjardinament de la zona i la
instal·lació d’enllumenat públic i de
les xarxes d’aigua potable, de reg
i contraincendis.

consells del poble «««««

Consell del Poble de Corró d’Amunt
Els darrers plens del Consell del
Poble de Corró d’Amunt no han
fet més que reflectir el descontentament dels veïns del poble envers
el tracte que s’ha rebut de l’actual
ajuntament. És més que evident la
ignorància que hem patit, és més
que evident la manca de serveis i
la manca de manteniment dels
espais, camins i locals públics del
nostre poble.
Com a actual president del Consell i amb la llibertat que em dóna
el fet de no participar en cap de les
llistes electorals de les properes
eleccions municipals del proper
mes de maig, vull dir-vos que
siguem tots molt conscients de la
importància de tots i cadascun
dels nostres vots.
De ben segur que molts, per no
dir tots, els representats dels

partits polítics que es presentaran a les properes eleccions municipals a les Franqueses del Vallès,
voldran venir a Corró d’Amunt a
exposar quines són les seves bases programàtiques i a demanarvos la vostra confiança i el vostre
vot per a la seva formació. És en
aquestes sessions on se’ls ha de
collar, se’ls ha de preguntar tot el
relatiu al nostre poble, se’ls ha
d’exigir que incorporin aquelles
mancances que tenim i han anat
sorgint en les diferents sessions
del Consell, se’ls ha d’exigir i treure
el compromís que allò que prometen, si surten representats al consistori municipal, ho impulsin.
Aquells qui surtin representats
al nostre ajuntament seran
aquells qui decidiran el nostre
futur els propers quatre anys i

seran aquells qui decidiran si a
Corró d’Amunt hi ha d’haver o no
aigua potable, transport públic,
camins segurs, mobiliari urbà,
serveis i equipaments.
Els veïns, en aquest sistema,
desgraciadament només tenim el
dret de decidir cada quatre anys i
el problema és que, sovint, un cop
passada la jornada electoral les
promeses s’esvaeixen i de les
reclamacions dels votants no se’n
recorden fins a la propera crida a
les urnes.
Participem, reflexionem, exigim i
votem conscients perquè el nostre
poble i els seus veïns progressin
en qualitat de vida.
Josep Martínez i Clavell
President del Consell del Poble
de Corró d’Amunt

TOT EL QUE VOLS SABER DEL TEU POBLE HO TROBARÀS A

www.lesfranqueses.cat

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!
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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

Pujol Fernández, Carles
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 17 h
8 a 10 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

L’excés de pes
Aquests consells senzills l’ajudaran a corregir el seu excès de pes
Faci una alimentació variada i recordi que alguns aliments i begudes són més
recomanables que altres:
|Prengui llet i derivats descremats, verdura,
carn i peix, petites quantitats de pa, arròs i
patates. Prengui aliments rics en fibra.
|És millor reduir el consum d’alguns aliments
com els greixos, olis, salses, fregits i arrebossats, sucre i dolços.
|Begui entre 1,5 i 2 litres d’aigua al dia.

|Si pren refrescs, que siguin sense sucre i eviti
les begudes alcohòliques. Són aportacions
calòriques que no tenen valor nutritiu.
|Si entre àpats vol prendre algun cosa i no pot
esperar, prengui infusions amb edulcorants,
refrescs sense calories, iogurt o llet desnatada
o embotit de pollastre.

Pensi en aquests consells a l’hora de fer la compra i la cuina. Aparti’s de la
monotonia; sigui creatiu/va.
|Vagi a comprar amb una llista tancada.
|Prepari els menjars quan no tingui gana.

|Planifiqui per endavant el que menjarà
(sobretot a les festes).

Faci 5 menjars al dia, amb un horari fix, així evitarà “picar”.
|Utilitzi plats petits.
|Mengi assegut i sense presses i, si pot,
sempre al mateix lloc.
|Mengi a petites mossegades i mastegui

lentament.
|No mengi dues coses alhora i no faci altres
tasques mentre menja (per exemple, mirar la
televisió).

Completi la dieta amb exercici. Busqui un lloc còmode per fer exercici i practiqui un exercici que li sigui agradable. No vulgui perdre pes massa de pressa.
|Aconseguir una pèrdua de pes de 0,5-1Kg
per setmana és correcte.

|Pesi’s a la bàscula cada set o quinze dies, i no
cada dia.
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SI VOL DEMANAR HORA AL
METGE DE CAPÇALERA CAL
TRUCAR A AQUEST TELÈFON

902 111 444

LFDV

pàg. vint-i-tres

»»»»» els grups municipals opinen

PSC
Fa la sensació en els últims impresos que ens han arribat (butlletí municipal i revista de CiU), que el senyor
Torné fa el seu testament polític.
També és curiós que en els dos impresos hi hagi fotografies repetides. No
sabem si CiU paga les fotos de
l’ajuntament o a l’inrevés. També volem
saber si els dos impresos els ha fet la
mateixa impremta i els ha repartit la
mateixa empresa de distribució.
No us deixeu enganyar per aquest
urbanisme d’aparador, no és or tot el
que brilla, també hi ha força nyaps.
S’ha malmès per sempre l’església
romànica de Llerona. Els futurs pares
de Bellavista per anar a escola hauran
d’escalar o agafar el cotxe. Igual que
els de Corró d’Avall, que hauran de
pujar més enllà del cementiri. Les
escoles es fan per obligació, no amb
una voluntat de crear una ciutat educadora. No els hi caben, perquè les
dues últimes les envien als afores (a la
ronda i al cementiri). Les presses han
encaixonat can Font entre dos blocs,

quan hi havia espai per destacar
l’edifici. Bellavista ha perdut 15.000
metres de zona verda que podia estar
repartida prop del nucli històric. Els
pobles s’han de construir a l’entorn de
zones verdes i equipaments, i no es
poden ocupar només amb pisos. Cal
planificació prèvia.
La nostra proposta política vol ser
constructiva. Volem la tercera escola
de Corró d’Avall a can Prat i el centre
cultural a l’església de Santa Eulàlia. Si
el proper 27 de maig accedim a
l’alcaldia així ho farem.
En les properes setmanes us
arribarà la proposta del PSC. La
diversificació social, el canvi de les
famílies, l’augment de l’esperança de
vida són fites per a la nostra societat
que ens plantegen reptes: les transformacions del mercat de treball i en
l’economia, l’augment de la immigració,
la massiva incorporació de la dona al
mercat laboral, l’encariment de l’habitatge... Les Franqueses de fa 15 anys
no té res a veure amb la d’ara. Per

tant, la gestió ha canviat completament.
Som en una realitat molt més complexa.
Nosaltres, els socialistes assumim el
desafiament que tots aquests reptes,
no problemes, esdevinguin oportunitats.
Hem de deixar de teoritzar sobre
habitatge públic i fer-ne més. Hem de
construir habitatges assequibles, abaratir lloguers i buscar noves tipologies
per a la gent gran i els joves. Hem
d’aconseguir que en el futur un de
cada tres habitatges sigui de promoció
pública. Calen grans inversions en
transport públic i seguretat. Els socialistes garantim un criteri integral. La
seguretat és cohesió social, és un urbanisme transformador, però també
ho és el sistema judicial i la policia.
Nosaltres volem crear sentiment de
seguretat perquè aquest sentiment
genera cohesió social.

pació per l’endeutament actual.
Corró d’Avall compta amb les
instal·lacions de Can Ganduxer,
Can Ribas i aviat Can Font, compta
a més amb el centre social que si
bé és propietat de l’església,
també és cert que els ciutadans
en gaudeixen a traves d’un conveni
amb l’Ajuntament. Aquest equipament té un teatre que, ben arreglat, podria complir una funció cultural important per als veïns de
Corró d’Avall.
Per altra part, pot ser legal, però
no ens sembla ètic, que a poc més
de dos mesos de les eleccions
municipals s’adjudiqui una obra
d’aquesta magnitud quan tota
l’oposició hi està en contra i no se
sap si l’actual equip de govern
continuarà dirigint el destí del
municipi o, pel contrari, passarà a
ser part de l’oposició.

El més sensat seria que el futur
equip de govern prengués la
decisió de si cal hipotecar més el
municipi o no.

Esteve Ribalta i Sánchez
Regidor del Partit dels Socialistes
de Catalunya

ERC
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Ens preocupa, ens preocupa i
molt la nova obra que s’adjudica a
les Franqueses per a la seva
construcció: el futur centre cultural de Corró d’Avall.
Una construcció amb preu de
sortida de 7,5 milions d’euros i
això, en un poble com el nostre, endeutat fins a l’any 2.026 en més
de 13 milions d’euros.
El nou centre cultural, com el
centre cultural de Bellavista, tindrà
un cost anual de manteniment
d’uns 500.000 euros. Sempre que
el projecte s’ha portat a Ple ha
estat aprovat únicament amb els
vots de l’equip de govern, tota
l’oposició hi ha votat en contra.
Votar-hi en contra no vol dir estar
en contra de la cultura ni d’un nou
equipament per al poble, votar-hi
en contra és conèixer a fons les
necessitats del poble i la preocu-

Teresa Buigues i Poveda
Regidora d’Esquerra
Republicana de Catalunya
lesfranqueses@esquerra.org

els grups municipals opinen «««««

GIPF
Más por obligación que por devoción, soy una de las víctimas que
han estado visualizando el DVD
que el equipo de gobierno del Sr.
Torné ha enviado a los ciudadanos de todo el municipio. Sin duda,
un DVD alienador de mentes fáciles, cuyo menor delito es que sea
subvencionado por el propio ayuntamiento. Se trata de tal despliegue propagandístico que cualquiera puede correr el riesgo de pensar que Les Franqueses es un
municipio que haya pasado de la
prehistoria al presente en tan sólo
los últimos 12 años sin que jamás
nada hubiese ocurrido en ese espacio de tiempo.
Podría aplicarse, incluso, la teoría del “Big Bang”. Los científicos
dirían algo así como que Les
Franqueses se originó en “una singularidad espaciotemporal”. Sin

embargo, a esta teoría (la del DVD)
le quedan algunas ecuaciones por
resolver. Por ejemplo, si todo es
tan perfecto, ¿por qué sigue existiendo un endeudamiento de
12.000.000 €? ¿Por qué el equipo de gobierno ha arruinado el
patrimonio de algunas familias solo
por continuar construyendo edificios? ¿Por qué el alcalde expulsa a
un regidor del Pleno sólo porque
no le gusta lo que oye? ¿Por qué
cada año se amplía el número de
contenciosos? ¿Por qué existen
tantos miles de metros cuadrados de superficie construida e
infrautilizada? ¿Por qué hay tanta
suciedad en algunas calles? ¿Por
qué los servicios cada vez son peores? ¿Por qué los regidores se
aumentan un 66% sus ingresos?
¿Por qué se agrede a la iglesia de
Llerona? ¿Por qué el alcalde no

dice la verdad en sus apariciones
públicas? Etc, etc... Es el lado oscuro del DVD.

“l’endreçament” d’aquesta zona amb
el corredor biològic, que va des del
Montseny fins a la serralada litoral.
Hem fet oposició frontal a l’ordenança d’ajuts socials, apropant als
col·lectius més desafavorits la nostra
posició. Aquesta ordenança obliga a
realitzar un curs de civisme tothom
que demani un ajut social (ajudes per
al menjador, per a l’escola bressol,
per pagar medicaments, etc...).
FUTUR: com sabeu, Els Verds, en
aquestes eleccions anem amb
Esquerra. Sumarem vots, sí, però a
més sumarem recursos i esforços.
Creiem que el municipi està massa
endeutat i vendre més territori no ho
solucionarà.
Cal aixecar la catifa. La gestió municipal, a més de ser eficaç, ha de ser
democràtica, fiable i transparent.
Ens fan falta serveis. A més d’edificis
faraònics, cal un mapa escolar
coherent, transport públic intern,

recollida d’escombraries millor i més
barata, etc...
Tots aquests motius, i sobretot la
feina feta conjuntament, ens han dut
a signar aquest pacte, que és un
pacte per governar.
AUTOCRÍTICA: crec que hem comès dues errades, deixar-nos arrossegar pels esdeveniments i no haver
estat capaços de portar totes les
nostres propostes, fora de l’ajuntament. Dues raons per explicar aquestes errades. La nostra inexperiència i
la limitació de temps que hi podem
dedicar. No són excuses, sinó explicació, anàlisi i aprenentatge d’uns errors que amb l’experiència adquirida
procurarem no tornar a repetir.
Salut i ecologia.

Joaquim Grau Rueda
Regidor del Grup
d’Independents Progressistes
de les Franqueses
gipf.independents@hotmail.com

EV
Aquest és el darrer article d’aquesta legislatura al butlletí municipal i
aprofitaré per repassar la feina feta,
les propostes de futur i fer autocrítica.
LA FEINA FETA: vam promoure el
Ple extraordinari per aclarir l’actuació
del govern, al malaurat accident de
Delsa. Va acabar amb una comissió
de seguiment, mai volguda tancar pel
govern.
Els Verds vam realitzar un estudi
alternatiu de la recollida d’escombraries on demostràrem que la recollida
porta a porta tindria millors índexs de
qualitat i quantitat i el cost seria
95.000 € més barat. Dos anys
després, el temps ens ha donat la
raó: el cost de la recollida s’ha
incrementat un 30% oferint menys
(919.000 + 275.000).
Conjuntament amb en Pep Martínez, vam realitzar un projecte alternatiu al polígon de la carretera
Cardedeu, en el que fèiem compatible

Ferran Gontán Ferrer
Regidor d’Els Verds
607 11 26 76
lesfranqueses@elsverds.org
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PP
Durant l’últim ple municipal de
l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès celebrat el mes de
novembre de 2006, es va aprovar
el pressupost de l’any 2007, creat
per l’equip de govern de Convergencia i Unió i que presentava una
quantitat total de 44 milions
d’euros.
Des del Partit Popular es torna
a reivindicar la posada en marxa
d’uns pressupostos participatius
que estiguin oberts a totes les
propostes i idees dels ciutadans,
que serveixin per ajudar a millorar
la nostra ciutat. Aquestes propostes podrien sorgir, per exemple,
de les reunions de les associacions
de veïns, que en definitiva són una
de les parts més implicades dels
esmentats pressupostos, o de
reunions concretes entre membres de l’equip de govern i ciuta-

dans per poder presentar les
inquietuds que aquests puguin
tenir.
Per altra banda, amb el pressupost del 2007 es continua tenint
un endeutament de 12 milions
d’euros, dels quals 494.000 euros
anuals són només d’interessos
d’entitats financeres, i si l’equip de
govern segueix treballant en
aquesta línia, l’Ajuntament cada
vegada estarà més endeutat i
cada any s’hauran d’allargar més
els terminis dels crèdits.
Els actuals pressupostos aprovats per a l’any 2007 compten
amb una part per a diferents
inversions de la vila, que sumen 30
milions d’euros que engloben varis
projectes: 21,5 milions per a la
urbanització del sector N; 2,6
milions per al centre cultural de
Corró d’Avall; i 2,85 milions per a la

zona esportiva de Corró d’Amunt.
El Partit Popular va votar en contra d’aquesta proposta de pressupostos perquè el partit té unes
altres prioritats a l’hora d’invertir
els diners de la ciutadania, ja que
aposta fermament per millorar la
neteja, potenciar la seguretat
ciutadana i treballar el benestar
social i no gastar gran part del
pressupost en edificis o construccions físiques i gastar-lo en aspectes que impliquen directament la
ciutadania.
Josep Badia Torrents
Regidor del Partit Popular de
Catalunya
badia382@hotmail.com

televisió
LesFranQuEses
Cada DIMECRES i DIUMENGE
a les 14.30 i a les 20.30 h
a Granollers TV (canal 55 de la UHF)
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calaix de sastre «««««
»» Calendari fiscal 2007
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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).
○

○

>

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Mercat Municipal 4t trimestre 2006:
Mercat Municipal 1r trimestre 2007:
Impost Vehicles Tracció Mecànica:
Taxa Recollida d’Escombraries:
Impost Béns Immobles - Urbans:
Taxa Cementiri Municipal:
Taxa Escombraries Selectives:
Taxa Entrada Vehicles - Guals:
Mercat Municipal 2n trimestre 2007:
Mercat Municipal 3r trimestre 2007:
Impost Béns Immobles - Rústics:
Impost sobre Activitats Econòmiques:
Mercat Municipal 4t trimestre 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’abril al 4 de juny de 2007
del 2 d’abril al 4 de juny de 2007
del 2 d’abril al 4 de juny de 2007
del 2 d’abril al 4 de juny de 2007
del 2 d’abril al 4 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

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

»» Adreces electròniques de l’Ajuntament

»» Horari del SAC*

Administració general
Alcaldia
Benestar Social, Joventut i Sanitat
Biblioteca Municipal
Centre Mpal. de Joves de Bellavista
Centre Mpal. de Joves de Corró d’Avall
Consell del Poble de Llerona
Cultura i Educació
Dinamització Econòmica
Escola d’Adults
Escola Bressol Mpal. Les 3 Bessones
Escola Bressol Municipal Massagran
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany
Esports
Governació
Hisenda
Jutjat de Pau
Obres, Serveis i Medi Ambient
Punt d’Informació Juvenil
Sala de Lectura Can Ganduxer
Secretaria
Servei d’Atenció a la Ciutadania
Urbanisme
Viver d’Empreses

*Servei d’Atenció a la Ciutadania

aj.franqueses@lesfranqueses.cat
francesc.torne@lesfranqueses.cat
miriam.soria@lesfranqueses.cat
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat
centrejoves.corro@lesfranqueses.cat
consellpoble.llerona@lesfranqueses.cat
jose.algar@lesfranqueses.cat
montse.aliberch@lesfranqueses.cat
escola.adults@lesfranqueses.cat
escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat
escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat
escola.musica@lesfranqueses.cat
albert.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

»» Calendari de festes per a l’any 2007
1
6
6
9
1
18
7
28
4
15
8
11
17
12
1
6
8
25
26

GENER
GENER
ABRIL
ABRIL
MAIG
MAIG
JULIOL
JULIOL
AGOST
AGOST
SETEMBRE
SETEMBRE
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE

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

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

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

CanTarafa

Marata
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