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. un espai lúdic per a la
S’instal·la
gent gran al Parc Mas Colomé
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S’acaba la construcció de la
nova zona verda de Mil Pins

> pàg. 17
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»»»»» calaix de sastre
»» Telèfons d’interès
> Urgències
Policia Local
Mossos d’Esquadra
Creu Roja
Bombers
Centre coordinador d’ambulàncies
Hospital General de Granollers

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

> Ajuntament
Oficines del SAC de l’ajuntament
Oficines del SAC de Bellavista
Dinamització Econòmica
Serveis Socials
Patronat Municipal de Cultura
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

febrer

dos mil set

OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT (Josep Brú) dimarts, de 18 a 19 h

MOLT IMPORTANT!

LFDV
pàg. dos

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

Xarxa sense fils
d’accés a Internet

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

Les noves tecnologies aplicades
a les comunicacions han esdevingut un canvi molt qualitatiu en el
sistema de vida de les persones i
un dels objectius del govern central i de la Generalitat de Catalunya
ha estat implantar l’ús i l’accés a
les noves tecnologies de manera
generalitzada, però a hores d’ara
ens queda molt camp per córrer.
A les Franqueses anem endarre-

rits quant a infraestructures de
telecomunicacions: no tenim central telefònica i el servei ens és
donat pels municipis veïns com
Canovelles, Cànoves i Cardedeu,
amb els problemes que se’n deriven, de pèrdua de senyal i dificultats per oferir nous serveis com
l’ADSL.
Aquest fet ens condiciona molt,
però el que més ens afecta és la
manca d’inversió per tenir el nivell
de prestacions que hauríem de
tenir al segle XXI.
L’Ajuntament fa molts anys que
busca solucions a totes bandes
per intentar millorar aquesta
situació, però hem avançat molt
poc i, en l’actualitat, el 80% del
territori municipal no disposa de
cobertura d’ADSL i, a la resta, no

hi ha línies disponibles, és a dir, que
en alguns llocs del municipi és difícil i, en altres, impossible.
És per això que hem pres la
determinació de crear la xarxa
municipal sense fils d’accés a
Internet, per tal de donar resposta
a aquesta necessitat tan important avui dia, i que no hem pogut
resoldre amb les empreses de
telecomunicacions ni amb els
governs competents.
Hem adjudicat a l’empresa
EURONA la instal·lació i gestió de
l’esmentada xarxa municipal, i
d’aquí a poques setmanes es posarà en funcionament aquest servei,
que tindrà un cost per sota dels
preus de mercat. Esperem que, a
partir d’ara, les Franqueses tingui
accés a les noves tecnologies.
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»»»»» dinamització econòmica

Apadis: formació, orientació i inserció
laboral per a persones amb discapacitat
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Des de l’any 2005, l’Àrea de
Dinamització Econòmica de l’Ajuntament està col·laborant estretament amb la Fundació Apadis en
la realització d’una acció formativa
adreçada a les persones amb
discapacitat amb l’objectiu de poder-los inserir en el mercat de
treball normalitzat. La participació
de la persona amb discapacitat en
la societat a través del treball
constitueix un dels instruments
més importants d’integració.
El Projecte d’Inserció Laboral
opta per un programa d’integració
social vers les persones amb
discapacitats en llocs de treball
normalitzats de la comarca, amb
la prèvia formació oferint els recursos i el suport necessari per
garantir l’èxit d’inserció. El projecte
utilitza una metodologia que passa
per un procediment que intenta
correspondre amb els canals
normalitzats d’entrada en el
mercat laboral.
Amb aquesta perspectiva, el projecte intenta donar l’oportunitat
de normalització per realitzar una
activitat laboral regular, ja que es
considera que la integració (real)
de les persones amb discapacitats
dins de la societat passa per tots
els àmbits, entre ells la participació
social vers el reconeixement d’una
feina real en un entorn normalitzat.
L’associació i fundació APADIS
ha estat clau per tirar endavant el
projecte i ha dedicat tots els
esforços a aconseguir l’èxit del
mateix. Tots els agents que en formen part ho valoren com una experiència molt positiva i satisfactòria.
La majoria de familiars manifesten una notable millora en molts
aspectes de la convivència, respecte a hàbits, més motivació,
molta il·lusió durant aquests
mesos del programa, etc. Valoren
l’esforç dels seus fills i l’entusiasme

Els membres de la Fundació Apadis valoren molt positivament aquest projecte

vers el canvi que suposa tenir una
ocupació i sentir-se integrats en
un entorn laboral normalitzat.
Els empresaris també estan
valorant com a molt satisfactòria
aquesta iniciativa i col·laboren
activament en la consecució dels
objectius del programa. Demostren una gran sensibilització i han
posat totes les eines que estaven
al seu abast per contribuir, potenciar i millorar els mecanismes
d’inserció d’aquest col·lectiu.
L’equip de professionals que a
diari estan amb els alumnes
donant formació, orientació,
suport, acompanyament, atenció
psicològica, estan dedicant-hi molt
temps, esforços, implicació i coneixements, i valoren el projecte
com a molt gratificant i interessant. Han manifestat la satisfacció
vers el funcionament del programa en totes les seves fases.
Aquests resultats donen l’empenta necessària per tirar endavant i
continuar fent aquesta tasca,
reforçant el treball per continuar
for mant part d’iniciatives que
fomentin la integració de totes les

persones laboralment i social.
Els alumnes són els grans protagonistes del procés formatiu.
Acullen des d’un inici el projecte
amb molta il·lusió i s’hi comprometen. L’evolució de tots els participants és notable i els resultats
confirmen el treball que estan fent
i la seva implicació. Estableixen
lligams forts entre ells mateixos i
amb l’equip de professionals,
veuen el món laboral com una
realitat propera i factible i tenen
més confiança en les seves possibilitats. Saben que tot comença a
partir d’ara i que tenen un camí
obert, també saben que no serà
sempre fàcil i que els queda molt
per aprendre, però ho afronten
amb entusiasme i moltes ganes.
L’Ajuntament de les Franqueses
valora el projecte com una iniciativa a potenciar i, per aquest motiu,
des de Dinamització Econòmica es
farà tot el que estigui al seu abast
per continuar impulsant i col·laborant amb iniciatives d’aquest tipus
i així contribuir perquè altres persones es puguin beneficiar d’una
acció d’aquestes característiques.

dinamització econòmica «««««

Tres mil persones visiten l’XI Fira
Mercat de Nadal i II d’Entitats
Més de tres mil persones van
passar el cap de setmana del 16 i
el 17 de desembre de 2006 per
l’XI Fira Mercat de Nadal i II
d’Entitats, situada al Centre de
Recursos Agraris, a la Masia de
Can Ribas, organitzada per les
àrees de Benestar Social, Joventut i Sanitat, de Cultura i Educació,
de Dinamització Econòmica, i el Patronat Municipal d’Esports.
Dissabte al matí, després de la
inauguració oficial per part de les
autoritats municipals, Pep Salsetes va cuinar la tradicional escudella de Nadal, de la qual se’n van
servir més de 600 racions. La
botifarrada i la mostra de menjar
africà i marroquí de diumenge al
matí també va tenir molt d’èxit i es
van sobrepassar també les 600
racions.
Val a dir que en els dos actes,
abans de recollir el menjar, hi havia
una urna perquè tothom que ho
volgués pogués fer un donatiu a

Les entitats
van fer
diverses
activitats en
una de les
dues carpes
que van ser
seguides
per molts
espectadors

benefici de La Marató de TV3. En
total es van recollir 545,19 euros.
Al llarg del cap de setmana,
grans i petits van poder gaudir de
les diverses activitats lúdiques organitzades per a l’ocasió: desfilada
de vestits de paper, jocs dels drets
humans, dansa, concert kora, exhibició de karate i karioka...

A més, també es podien visitar
les carpes habilitades per a la
mostra d’entitats, amb la presència de 35 estands d’entitats i associacions de les Franqueses, així
com també la tradicional carpa
amb els animals que es crien en
granges del municipi com ara
oques, gallines, ànecs...

El Club de la Feina és un servei per
ajudar a trobar feina o millorar-la
L’any 2007, des de l’Àrea de
Dinamització Econòmica, seguirem potenciant el Club de la
Feina, l’espai destinat a la
recerca d’ocupació o de millora
de feina per a totes aquelles
persones que hi estiguin interessades.
A banda dels serveis habituals que ja s’ofereixen, com la
consulta de la premsa especialitzada, la borsa de treball municipal i les consultes a les borses
de treball d’internet, hem ende-

gat unes propostes noves, que
creiem que afavoriran la inserció
laboral.
Per una banda, hi ha tallers per
a aprendre a redactar, correctament, el currículum vitae i les
cartes de presentació per adreçar
a les empreses, mostrant-ne els
diferents models en funció del lloc
on s’hagin d’adreçar.
Per altra banda, veient la necessitat que tothom tingui uns mínims
coneixements de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació

(TIC), des de Dinamització Econòmica estem organitzant sessions d’ofimàtica bàsica per a
persones en situació d’atur.
Totes aquelles persones que
hi estiguin interessades, han
d’estar en situació d’atur i
inscrites a la Borsa de Treball
del municipi, ubicada a l’Àrea de
Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès, al Centre de Recursos Agraris - Masia Can Ribas
(Camí antic de Vic, núm. 10).
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»»»»» esports

Augmenta el nombre de participants
al XV Cros Escolar de les Franqueses

El recorregut
del cros passa
en molts
moments per
dins del bosc.
FOTO: SARA M.

El 20 de gener es va celebrar el
XV Cros Escolar i el XII Cros Popular de les Franqueses a la Finca de
Can Sala, propietat de NISSAN
Motor Ibérica. L’activitat, organitzada pel Patronat Municipal d’Esports i el Consell Esportiu Comarcal, va comptar amb la col·laboració del CE Les Franqueses, el Club

d’Atletisme A 4 el km i l’AE Grup
Fondistes Bellavista.
En aquesta ocasió hi va haver
força més participació que l’any
passat en la prova escolar i una
mica menys en la popular. Així, al
cros escolar hi va haver una
seixantena més de corredors amb
470 en total, mentre que al popu-

lar n’hi van participar 26, una
trentena menys que l’any anterior.
L’activitat va començar a les 10
h i va durar fins a les 12.30 h,
moment en què va finalitzar la cursa popular i es va fer el lliurament
de trofeus.
Les entitats que van participar
en el cros són: PME Les Franqueses, IES Lauro, CA Canovelles, IES
Blancafort, IES Vilaromana, Col·legi
Salesià, CA Lliçà de Vall, CA Mollet,
CA Parets, CA Granollers, CA Sant
Celoni, CEIP Joan Sanpera, CEIP
Bellavista-Joan Camps, CA Montornés, EE La Garriga, EE L’Ametlla,
CEIP Bertí, CA Vic, PME Cardedeu,
CEIP Jacint Verdaguer, L’Aire, CEIP
Joan Miró, CN Caldes, Col·legi Puiggraciós, CEIP Pinetons, IES Celestí
Bellera, Escola Jardí, UGE Badalona i CA Moll.
Els resultats es poden consultar
al web www.lesfranqueses.cat/
esports.

S’instal·la una xarxa de protecció perimetral i
banquetes al camp de futbol 7 de Bellavista
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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 el camp
de futbol 7 de Bellavista una xarxa
perimetral de protecció i unes
banquetes per tal que tots els seus
usuaris i usuàries gaudeixin d’una
millor qualitat i servei durant la
seva habitual pràctica esportiva.
La xarxa l’ha instal·lat l’empresa
Disseny Tea 3 i les banquetes
l’empresa Proyectos & Tinox.
La zona esportiva municipal de
Bellavista va patir el 2005 una
remodelació important, amb la
instal·lació, entre d’altres actuacions, de gespa artificial de darrera
Les dues banquetes per
als equips s’han col·locat
al costat del marcador

LFDV
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generació al camp de futbol 7.
Aquesta actuació va solucionar el
problema de saturació que patia
el camp de futbol municipal de

Corró d’Avall, ja que bona part dels
equips de futbol de categoria base
que hi entrenaven es van traslladar a Bellavista.

esports «««««

El Complex Esportiu Municipal fa cinc
anys amb 4.000 persones abonades
El mes de setembre de 2002 es
va inaugurar el Complex Esportiu
Municipal Les Franqueses, situat
a la zona esportiva de Corró d’Avall.
Les 480 persones abonades dels
primers mesos s’han convertit en
les 3.952 actuals.
En aquests cinc anys, el Complex
s’ha convertit en una instal·lació
modèl·lica, i no ha parat de créixer
tant en nombre d’usuaris com en
activitats i serveis.
Les instal·lacions del Complex
disposen de piscines climatitzades
i piscines d’estiu, sala de fitness,
dues sales polivalents d’activitats
dirigides, sauna, bany de vapor,
banyera d’hidromassatge, sala
UVA, pistes de tennis, bar-restaurant, així com de diferents serveis
de salut com els programes de
fibromiàlgia i de dieta-exercici, i el
serveis de medicina i de fisioteràpia de l’esport, entre d’altres. Les
instal·lacions del Complex també
acullen les oficines del Patronat
Municipal d’Esports.

La direcció del
Complex ha preparat
tot un seguit d’activitats durant tot l’any
(una per mes) per celebrar el 5è aniversari de l’equipament
amb tots els seus
usuaris i usuàries. Al
mes de gener es va
fer la primera activitat relacionada amb
el tema de la composició corporal.
La resta del programa és el següent.
>>Febrer: patologies
àlgies, fibromiàlgia...
>>Març: condició física
>>Abril: gastronoL’aiguagim és una de les activitats dirigides que tenen més èxit
mia i estètica
>>Maig: activitat física (masterclass)
>>Setembre: noves tendències
>>Juny: preparació temporada >>Octubre: sostenibilitat
d’estiu
>>Novembre: acte de cloenda del
>>Juliol: activitats aquàtiques
5è aniversari

400 infants participen al 1r
Parc Lúdic i Esportiu de Nadal
Entre el 26 de desembre i el 5 de
gener passats va tenir lloc al pavelló poliesportiu municipal el I Parc
Lúdic i Esportiu de les Franqueses,
organitzat pel PME. L’empresa Elit
Sports va ser l’encarregada de
muntar el parc,
que tenia diverses activitats
perquè els més
de 400 nens i
nenes que el
van visitar s’ho
passessin d’allò
més bé. Hi havia
inflables per als
més menuts,
partits de futbol 3 x 3, un circuit de bicicletes, un espai

psicomotor, partits de bàdminton
i d’hoquei sala i un circuit de minigolf. També hi havia activitats més
lúdiques com tallers, maquillatge
facial i el racó dels menuts, per a
nens i nenes menors d’un any.

Els professors d’OT
fan una classe
magistral de
batuka al pavelló
El diumenge 10 de desembre,
unes 300 persones van assistir al
pavelló poliesportiu municipal de
les Franqueses a la «master class»
de batuka que van oferir els
germans Jéssica i José Expósito,
professors d’Operación Triunfo.
Aquest acte, que tenia entrada de
pagament, va ser organitzat per
l’Associació de Veïns de Bellavista
sota el títol «Bellavista en activo» i
va tenir un gran èxit de participació,
tot i ser la primera vegada que es
feia.
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El pavelló poliesportiu municipal va acollir
la primera edició d’aquest parc infantil
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governació «««««

Policia administrativa (2)
Totes les actuaciones relatives
a la convivència ciutadana són
competència de l’Àrea de Governació. En aquestes actuacions estan incloses la denúncia, la inspecció, la instrucció, resolució i sanció,
si s’escau.
La instrucció, resolució i sanció
les resoldran l’àrea de gestió
adient quan afectin normatives de
competència exclusiva com poden
ser llicències d’activitats, permisos
i llicències urbanístiques..., essent
les encarregades les àrees d’Obres, Serveis i Medi Ambient i
Urbanisme, respectivament.
En l’àmbit de la resta d’ordenances municipals exceptuant l’Ordenança Municipal de Circulació, que
és competència exclusiva, l’Àrea
de Governació té les competències de denúncia i inspecció, i fins i
tot l’establiment de mesures de
caràcter cautelar en nom de
l’autoritat quan sigui necessari.
Estructura competencial administrativa Ajuntament
Denúncia: agents i caporals, a
requeriment d’un ciutadà, els comandaments o a iniciativa pròpia.
Inspecció: agents i caporals, a
requeriment d’un ciutadà, els comandaments o a iniciativa pròpia.
Instrucció: un tècnic de l’Àrea
competent. En cas d’ordenança
de convivència de competència de
Governació, l’inspector cap de la
policia.
Proposta de resolució: el cap
d’àrea de l’Àrea competent.
Resolució i sanció: l’alcalde o el
regidor delegat per aquest.
Procediment
Un cop ens hem assabentat
d’una possible infracció administrativa, sigui pel mètode d’iniciació
que sigui, hem de constatar que
realment aquesta infracció
existeix. Per la qual cosa s’ha de
redactar un document que ho

certifiqui. Aquest document s’anomena en la majoria dels casos
«acta», butlletí de denúncia o informe, depenent si es tracta d’una
inspecció o d’una investigació.
Aquesta acta, butlletí de denúncia o informe es tramitarà a l’òrgan
administratiu corresponent perquè obri un expedient sancionador, n’arxivi la causa o sol·liciti altres
informacions.
Si s’obre o s’incoa un expedient
sancionador el primer que es fa
és nomenar un instructor i un secretari, juntament amb la comunicació a l’interessat d’aquesta
obertura d’expedient.
Posteriorment, l’instructor de
l’expedient, vistes les proves existents realitza un plec de càrrecs
notificant a l’expedientat la tipificació i el motiu de la seva infracció.
En aquest moment, la persona expedientada té un període de temps
per fer les al·legacions que cregui
conveneints, aportant proves a
l’expedient.
Un cop finalitzat aquest període
d’al·legacions del plec de càrrecs,
l’instructor de l’expedient fa la proposta de resolució. L’expedient,
després d’aquesta proposta de
resolució, té un altre període
d’al·legacions.
Acabat aquest segon període
d’al·legacions es fa la resolució definitiva de l’expedient, en què l’expedientat podrà interposar un recurs si no està d’acord amb l’esmentada resolució.
Mesures cautelars
Les mesures de cautela són una
sèrie d’accions que es poden
prendre davant de determinades
infraccions administratives l’objectiu de les quals pot ser:
-Assegurar l’eficàcia de la resolució final de l’expedient
-Evitar la desaparició d’objectes
-Evitar la continuïtat de les activitats que han donat motiu a l’ober-

PROHIBIT FER
del 15 de març al 15 d’octubre
»»»»»»»»»»»»»

al bosc

tura de l’expedient.
En resum, i com a qüestió important, l’administració efectua controls d’una determinada activitat i
encomana tasques a diferents
òrgans, inclosa la Policia Local, tenint present els següents objectius genèrics:
-La defensa del consumidor
-La defensa de la qualitat de vida
-Les actuacions encaminades a
induir els particulars per tal que
compleixin les normatives vigents,
principalment de sanitat i de seguretat.
Com més ben feta estigui la denúncia o inspecció majors garanties de bons resultas assolirem.
Per exemple, si hem notificat correctament a l’infractor la denuncia i/o la inspecció, la prescripció
de l’acció de sancionar és d’un any
com a mínim, en cas contrari disposem únicament de 90 dies, per la
qual cosa és relativament fàcil que
l’infractor pugui evitar ser notificat
en temps i forma.
Tots els agents d’aquesta prefectura tenen els coneixements
bàsics per respondre davant dels
requeriments dels ciutadans en
l’àmbit de les nostres competències.

al camp
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»»»»» règim interior

El Consell del Poble de Llerona
celebra el seu 10è aniversari

nes anècdotes succeïdes al llarg
d’aquests deu anys. Seguidament,
Rigol va pronunciar la conferència
“La participació ciutadana a la política municipal”, en què va combinar dades sobre un estudi realitzat a la població sobre el sentiment que desperten vers aquesta
els polítics, i anècdotes de la seva
vida política. Rigol va rebre com a

obsequi per la seva visita una figura que reproduïa en coure
l’edifici de l’ajuntament. L’alcalde
de les Franqueses, Francesc Torné, també va dirigir unes paraules
als assistents, fent referència al
Consell del Poble de Llerona i a la
feina feta en el transcurs dels
seus deu anys d’existència.
Un cop finalitzats els parlaments, es van lliurar les plaques
commemoratives del 10è aniversari a l’alcalde Francesc Torné, i a
les tres persones que han ocupat
el càrrec de president: Josep
Pujol, Ramon Coma i Ferran
Jiménez. També van rebre una placa commemorativa els components que ha tingut el Consell del
Poble de Llerona en aquests deu
anys: Josep Llampallas, Josep Bufí,
Víctor Pérez, Mònica Lloreda,
Joan Gallifa, Jesús Cañas, Salvador Domínguez, Josep Lloveras,
Rafael Riera, Gemma Bisbal,
Josep Arruebo, Joaquim Méndez,
Teresa Buigues, Jaume Lloreda,
Isidr e Roqueries, Lluís Ortega,
Glòria Lloreda, Josep Lleonart,
Pere Pou (va recollir la placa la
seva vídua, M. Rosa Codina),
Dolors Terricabras, Maria Forns,
Sergi Trigo, Mercè Serra, Jordi
Roca, Miquel Bufí, Isidre Garriga i
Mercè Gutiérrez.
Un piscolabis va donar per
finalitzat aquest acte de celebració del desè aniversari del
Consell del Poble de Llerona.

El passat 8 de gener, el director
de l’agència de l’ONCE de Granollers, Eduardo Romero, va fer lliu-

rament a l’alcalde de les Franqueses, Francesc Torné, d’un quadre
amb la reproducció del cupó.

Alguns dels membres que han passat pel Consell al llarg dels 10 anys. FOTO: SARA. M.

El Consell del Poble de Llerona
va celebrar el 8 de gener passat
al vespre el desè aniversari amb
la presència de Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya.
L’acte de celebració es va iniciar
amb les paraules de Ferran Jiménez, president del Consell del
Poble de Llerona, explicant algu-

Les Franqueses,
al cupó de l’ONCE
de l’11 de gener
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El cupó de l’ONCE (Organització
Nacional de Cecs Espanyols) de
l’11 de gener de 2007 es va distribuir amb una imatge de la plaça
de l’Ajuntament de les Franqueses. Aquest cupó s’inclou dins les
sèries de cupons diaris (de dilluns
a dijous) amb una difusió de 6 milions d’unitats que es reparteixen
per tot l’Estat. La distribució d’aquest cupó s’emmarca en l’edició
que l’ONCE dedica als ajuntaments
de tot l’Estat espanyol que tenen
entre 10.000 i 25.000 habitants.

cultura i educació «««««

La Biblioteca té un espai
dedicat als pares i mares
Dins la sala infantil de la Biblioteca Municipal trobem un centre
d’interès adreçat a pares i mares,
per tal d’ajudar-los en l’educació
dels seus fills. La secció porta per
nom “Biblioteca de pares i mares”
i consta de documents que tracten
temes que interessen els futurs
pares i mares i els que ja ho són,

com per exemple, l’embaràs,
l’educació en valors, la família,
l’alimentació, l’adolescència, etc.
Per facilitar la consulta, la “Biblioteca de pares i mares” està
dividida en diferents blocs
temàtics, i a cada bloc li correspon
un pictograma per identificar-lo
més ràpidament:

Juntament amb els llibres de les
diferents matèries, també hi
podeu trobar les següents revistes: Crecer Feliz, Ser Padres Hoy,
El Bebé (suplement de Ser Padres), Tu Bebé, El Cuaderno de los
Padres i Viure en família.
Esperem que aquesta secció us
sigui d’utilitat, tant per a educar

els vostres fills i filles, com també
per a iniciar-los en el món de la
lectura.
Recordeu que la Biblioteca Municipal organitza l’activitat “L’Hora
del Conte”, que es porta a terme
l’últim dijous de cada mes a les 6
de la tarda, per viure junts la màgia de la literatura.

Activitats del
primer trimestre a
l’Escola Municipal
de Música
El passat mes de desembre ha
estat ple d’activitats per als alumnes de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany: el dia 20 de
desembre de 2006 va tenir lloc a
la sala d’actes del Centre de Recursos Agraris - Can Ribas, el concert de cloenda del primer trimestre del curs. Vam poder gaudir de
les actuacions dels diferents grups
corals, l’orquestra de cambra, l’orquestra mixta i els combos de l’aula
de música moderna. La setmana
anterior, el dia 14 va ser el torn
dels més petits, en què els alumnes
dels nivells d’iniciació van oferir la
cantata La Formigueta que anava
a Jerusalem.
A més d’aquest concert, l’escola
ha realitzat durant el primer trimestre una sèrie d’activitats per
tal d’oferir als pares, mares, familiars i amics dels alumnes, tot allò
que aquests han estat treballant
setmana rera setmana. Cal destacar entre d’altres, el concert de
Santa Cecília, amb una xocolatada
per a tothom; els “concerts del
mes”, que com a innovació aquest
curs ofereix un cop al mes un
concert d’una hora en el qual els
alumnes interpreten una o dues
peces del programa de curs; i el
concert en el marc de l’activitat
d’intercanvi amb l’orquestra de
Sant Cugat.
Durant aquest primer trimestre de l’any els alumnes també
participen en activitats com l’actuació de l’Orquestra Mixta en el
concert inaugural de la Mitja Marató, en el concert d’acompanyament d’aquesta cursa i en la Primera cantata municipal, en què
els alumnes de 2n de primària de
les escoles del municipi i els alumnes de l’Orquestra Mixta interpreten La força que mou l’univers.
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L’Hora del Conte té molta acceptació entre els usuaris més joves de la Biblioteca
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»»»»» cultura i educació

Èxit de participació en els actes
programats dins el Nadal Cultural

Actors de Milnotes amb el fill de Josep M. Folch Torres. FOTO: CARLES COSTA

Des de “Do, Re, Mi Els Pastorets”,
la versió musical del clàssic nadalenc a càrrec de la companyia

Milnotes, que ha tingut una excellent acollida per part dels 644 espectadors que han assistit a algu-

na de les tres representacions
realitzades, fins als concerts d’Any
Nou oferts per l’orquestra Maravella, que com és habitual, han
rebut l’aplaudiment d’un nombrós
i fidel públic, els actes culturals de
Nadal a les Franqueses han estat
un èxit de participació.
Com també ho han estat els tallers de fanalets promoguts pel
Patronat a Corró d’Amunt, Bellavista, Corró d’Avall i a Llerona -més
de 500 fanalets realitzats pels
nens i nenes del municipi-, com a
preparació de la rebuda a SSMM
els Reis d’Orient i pròleg d’unes
cavalcades cada cop més lluïdes i
multitudinàries. En resum, un bon
Nadal Cultural, d’èxit creixent,
gràcies, també, a l’esforç de les
entitats que el fan possible.

Les escoles bressol municipals
també celebren les festes de Nadal

Fer cagar el tió és una de les activitats que celebren cada any a les escoles bressol
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Seguint els costums de l’època
nadalenca, els infants de les dues

escoles bressol municipals han
participat en la festa tradicional

de fer cagar el tió. Al ritme de la
popular cançó, i amb molta alegria
i entusiasme, van recollir el regal
del tió.
El dia 3 de gener és a l’escola
bressol un dels dies més esperats
pels seus alumnes, ja que és el dia
reservat per a tots ells perquè
facin el lliurament de la seva carta a ses majestats els Reis Mags
d’Orient. Aquests van arribar a les
dues escoles municipals molt contents i carregats de caramels per
a tothom.
L’any 2007 de ben segur que
serà un bon any, perquè ja tenim
previstes novetats importants,
entre d’altres la iniciació de l’anglès
amb els alumnes de 2 a 3 anys i la
celebració del 5è aniversari dels
dos centres.

cultura i educació «««««

Més de 1.300 espectadors al I Cicle
d’espectacles infantils i familiars
Més de 1.300 espectadors en
la temporada setembre-desembre de 2006 (una mitjana de 153
persones als espectacles de pagament) donen constància de la

consolidació de la programació
d’espectacles adreçats al públic
infantil i familiar a les Franqueses.
De gener a març de 2007, sempre els dissabtes a les sis de la

tarda, el Patronat Municipal de
Cultura i Educació us presenta vuit
obres dins el I Cicle d’espectacles
infantils i familiars. Els propers són
els següents:

COMPANYIA I OBRA

DIA, HORA I PREU

LLOC

Estrelles
Teatro Paraíso

17 de febrer 18 h
4 euros

Casal Cultural de Corró d’Avall

El cel de Mozart
Microcosmos Teatres

3 de març 18 h
4 euros

Teatre-Auditori de Bellavista

El llit volador
Calamar Teatro

17 de març 18 h
4 euros

Casal Cultural de Corró d’Avall

Circant la mar brava
Desastrosus Cirkus

31 de març 18 h
Gratuït

Plaça Major de Bellavista

Diverses millores als centres d’ensenyament
un armari de protecció per al quapúblics de les Franqueses
dre de llums i a l’edifici de primària
Un cop acabades les obres del
nou edifici de primària del CEIP
Guerau de Liost, l’Ajuntament ha
habilitat la pista esportiva, els vestidors i el gimnàs. Entre les actuacions realitzades cal destacar la
instal·lació de porteries, cistelles, i
dues malles de protecció a banda
i banda de les pistes per evitar les
pilotes perdudes; la instal·lació al
gimnàs d’una paret de miralls per
corregir la postura corporal i la
instal·lació de bancs i penjadors
als vestidors, així com la suplementació de la il·luminació dels accessos. Totes aquestes actuacions
permetran les activitats de gimnàstica i esportives dels alumnes
del centre i, a més a més, l’aprofitament de les instal·lacions fora
de l’horari lectiu.
També s’han aprofitat les vacances de Nadal per fer altres millores
als altres centres: així, al CEIP Bellavista-Joan Camps i a l’IES Lauro
s’han instal·lat aparcabicicletes; al

CEIP Joan Sanpera s’ha muntat

del CEIP Guerau de Liost s’ha
instal·lat una nova cartellera.

Bon teatre amateur a la
I Mostra d’Arts Escèniques
La I Mostra d’Arts Escèniques
«Festival dels amateurs», iniciada el passat 13 de gener, presentarà un total de nou muntatges al Teatre-Auditori de Bellavis-

ta, els dissabtes a la nit.
La programació de les funcions, organitzada pel Patronat
Municipal de Cultura i Educació,
és la següent:

COMPANYIA I OBRA

DIA, HORA I PREU

Tirant lo Blanc
Associació de Teatre Rodamon de Terrassa

24 de febrer 22 h
6 euros

Comèdia negra
Casal Familiar i Recreatiu de Manresa

10 de març 22 h
6 euros

La dansa de l’escorpí
K-Mama de Calafell

24 de març 22 h
6 euros

Exercici Molière
Arcs Estudi Teatre de Taradell

14 d’abril 22 h
6 euros

febrer
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El gimnàs
Fastuk’s de les Franqueses

21 d’abril 22 h
6 euros

El vaso (que colmó la gota) *
Carlo Mô

28 d’abril 22 h
6 euros

*Dins l’acte de cloenda que presentarà el grup granollerí Quatre per Quatre

LFDV
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»»»»» obres, servei i medi ambient

L’empresa Eurona portarà la banda ampla
d’Internet a la major part del municipi a
través de la tecnologia sense fils prewimax
La Junta de Govern Local va adjudicar el 4 de gener passat a
l’empresa Eurona Wifi Networks,
S.L. el contract e del disseny,
enginyeria, subministrament,
instal·lació, posada en marxa,
manteniment i explotació d’un sistema d’accés a Internet a través
de la xarxa sense fils municipal
mitjançant la tecnologia prewimax.
Prewimax és una xarxa de major
potència, capaç de cobrir grans
distàncies en espais oberts i
ambients exteriors sense fils, que
abarca fins a 8 quilòmetres de cober tura.
Amb aques t servei, anomenat
“Projecte e-LFV”, es pretén 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 té aquest servei i en
les zones en què es disposa no es
pot contractar a causa de la

saturació dels armaris amplificadors de línies ADSL. L’objectiu de
l’Ajuntament de les Franqueses és
oferir un servei de qualitat a tot
el territori municipal, mitjançant
un sistema d’antenes i amb la
modalitat prewimax i, a més, amb
preus per sota dels que hi ha
actualment al mercat. Concretament, el preu mensual que proposa l’empresa adjudicatària per
poder accedir al servei és de 24,5
euros.
Eurona ofereix també el servei
de veu IP, el que permet a l’usuari
tenir telèfon fix sense cap quota
mensual i un cost de trucades
molt inferior al de Telefónica. L’únic
cost existent (65 euros) és la compra de l’adaptador IP/analògic per
tal de poder utilitzar el telèfon normal de casa.
El projecte té un cost de
92.217,77 euros, finançat a parts
iguals per l’Ajuntament i l’empresa

adjudicatària. Per a obtenir més
informació
d’Eurona
Wifi
Networks, S.L., es pot navegar pel
seu web www.eurona.net o trucar al telèfon 93 467 05 20.
D’altra banda, l’Ajuntament ha
signat un conveni amb Ono per a
la instal·lació de la xarxa de fibra
òptica d’aquesta empresa al
municipi. En els darrers anys,
l’Ajuntament ha dut a ter me
diferents projectes d’urbanització
i rehabilitació de carrers i vies
públiques del municipi, en què
s’han fet les previsions necessàries per al soterrament de serveis.
Als nuclis més poblats s’han
col·locat conductes de polietilè en
previsió del futur pas de la fibra
òptica, així com les arquetes i
escomeses cap a les illes d’edificis.
Per a obtenir més informació
d’ONO, es pot navegar pel seu web
www.ono.es o trucar al telèfon
902 929 000.

Es fa un aparcament al davant de la capella
de la mare de déu de la ctra. de l’Ametlla
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L’Ajuntament ha habilitat una
zona d’aparcament a la carretera
de Llerona a l’Ametlla, concretament al davant de la capella de la
mare de déu de Fàtima, en el tram
que va des del riu Congost fins a la
via del tren. A més de les places
d’aparcament, s’hi ha construït una
vorera i s’hi ha col·locat una tanca
de fusta de seguretat.
Aquesta actuació permetrà que
les persones que s’acosten fins a
la capella a posar-hi flors o ciris,
puguin aparcar-hi just al davant.
Les obres les ha dut a terme
l’empresa Arids per un import de
22.568,07 euros.

Els visitants de la capella podran estacionar el cotxe amb comoditat

NOU TELÈFON DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS

NOU TELÈFON D’AVARIES
DE SOREA

900 101 338 902 250 370

obres, serveis i medi ambient «««««

Nou servei municipal de recollida
de paper i cartró als comerços
El 8 de gener l’Ajuntament va iniciar el servei de recollida selectiva
de paper i cartró als establiments
comercials del municipi. El servei
es duu a terme tres dies a la setmana: dilluns, dimecres i divendres,
entre les 14 i les 17 h. Els comerciants han de treure els cartrons
plegats, sense plàstics i altres elements que es trobin als embalatges, i deixar-los davant de l’establiment els dies de la recollida dins
l’horari marcat.
Amb la posada en funcionament
d’aquest nou servei de recollida
de paper i cartró als comerços es
pretén millorar el servei de recolli-

La recollida
de cartrons
es realitza
els dilluns,
dimecres i
divendres,
de 14 a 17 h

da d’escombraries i de neteja viària, amb la voluntat d’augmentar-

ne la seva eficàcia i disminuir les
molèsties a la ciutadania.

S’instal·len tanques protectores metàl·liques
en diversos punts de la xarxa viària
L’Ajuntament ha fet instal·lar
diverses empares protectores en
alguns trams del Camí de Marata
a Cardedeu i del Camí vell de
Marata i també del carrer de la
Serra, amb l’objectiu de millorarne la seguretat. Les tanques són
les típiques barreres metàl·liques
de doble ona que es posen a la
majoria de carreteres com a mesura de protecció viària i l’empresa
que s’ha encarregat d’instal·larles és Copremesal.

En
concret
s’han posat quatre trams de tanca al Camí de Marata a Cardedeu
i tres més al Camí vell de Marata. Pel que fa al
carrer de la Serra, a Corró d’Avall,
s’hi han col·locat
dos trams de tanca més.

Una de les
tanques que
s’han posat
a Marata

Endesa millorarà el servei al Pla de Llerona
La Junta de Govern Local va
aprovar la signatura d’un conveni amb l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, SL, per millorar
la qualitat del servei d’energia
elèctrica al Pla de Llerona.
El conveni assenyala l’interès
tant de l’Ajuntament com d’Endesa, per millorar la qualitat del
subministrament i de l’impacte
visual de les línies aèries del
sector del Pla de Llerona. Per
aquest motiu, s’instal·larà una
caseta prefabricada per a centre de distribució a l’empresa
Hijos de Canuto Vila i se soter-

rarà la línia elèctrica a 25 KV que
transcorre pel marge dret del riu
Congost, entre la futura rotonda
que s’ha de construir en aquest
indret i la factoria d’Hijos de Canuto Vila.
També s’instal·laran noves línies
soterrades des del pont de la carretera BV 1433 al nou centre de
distribució. Per acabar amb aquesta millora, també s’instal·laran noves línies de baixa tensió soterrades des del centre de distribució
fins a nous suports de formigó situats al camí de Can Pep.
El conveni permetrà, a més, reti-

rar una de les dues línies aèries
que creuen el riu Congost a l’alçada de la Milanesa.
D’altra banda, Ajuntament i
Endesa van signar un altre conveni amb l’objectiu de desplaçar
la línia elèctrica de Cal Gabatx.
El conveni contempla el soterrament d’una variant de la línia a
25 KV, que transcorre per la
parcel·la situada entre els carrers de Ca l’Arabia, Cal Gabatx i
Camí Antic de Vic, on s’han
d’instal·lar equipaments municipals, per la vorera dels carrers
de Ca l’Arabia i de Cal Gabatx.
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Els futurs propietaris dels pisos de
protecció oficial del carrer de la Torre
Pinós visiten els seus habitatges
El divendres 22 de desembre al
matí les persones adjudicatàries
dels pisos de protecció oficial del
carrer de la Torre Pinós de
Bellavista van poder veure per primera vegada el seu habitatge, en
una visita que va organitzar l’empresa municipal Les Franqueses
Entorn Verd.
Durant tota la setmana, els
futurs propietaris van passar per
l’ajuntament per signar el contracte de compra-venda del pis. Un
cop validat per la Generalitat es
podrà escripturar davant de
notari i fer l’entrega de les claus
entre febrer i març.
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 Cànoves, i la primera que promou directament l’Ajuntament. Es tracta
d’un edifici de 26 habitatges amb
plaça de pàrquing inclosa situat al
carrer de la Torre Pinós, a la part
alta de Bellavista.
Actualment s’està començant a

Una família adjudicatària en el pis on anirà a viure en breu

construir una altra promoció de
pisos de protecció oficial a les
Franqueses, concretament al
carrer de Miquel Martí i Pol de
Corró d’Avall. Amb tot, aquesta és
la primera que es fa en règim de
lloguer.
L’edifici tindrà 48 habitatges

d’uns 50 m2 de superfície amb un
lloguer molt inferior al preu de
mercat i en els seus baixos s’hi
construirà la tercera escola
bressol municipal de les Franqueses, que portarà el nom de Cavall
Fort i que tindrà 115 places per a
nens de 0 a 3 anys.

El Ple aprova el projecte per construir
el nou centre cultural de Corró d’Avall

febrer
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LFDV
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El Ple de l’Ajuntament del 30 de
novembre va aprovar el projecte
d’execució del Centre Cultural de
Corró d’Avall. Aquest projecte,
redactat per l’arquitecte Jordi
Parcerisas, té un pressupost de
contracte de 7.407.345 euros.
L’augment constant de població
a Corró d’Avall fa que s’hagin de
crear nous serveis en aquesta
zona. L’Ajuntament ja fa anys que
Imatge tridimensional del
projecte realitzat per
l’arquitecte Jordi Parcerisas

ha previst construir en un solar
proper a la plaça de Can Prat un
gran centre cultural perquè se’n

beneficiïn no només els veïns de
Corró d’Avall sinó també els de la
(passa a la pàgina següent)

urbanisme «««««

S’acaben les obres de construcció d’una
zona verda de 30.000 m2 a Mil Pins

Les obres de construcció d’una
gran zona verda de 30.000 m2 al
sud-est de la urbanització Mil Pins
han finalitzat. Aquesta nova zona
verda ocupa un espai on anteriorment hi trobàvem terrenys erms,
camps de cultiu, boscos (una pineda i una verneda) i la riera de
Carbonell. L’espai presentava un
aspecte degradat i era de difícil
accés.
A grans trets, el projecte preveia
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 característi-

ques 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.
Donat que entremig de les zones
més arbrades existien antics
camps de conreu que no eren
utilitzats, s’hi han implantat diferents espais de lleure com ara
zones de relació, zona de jocs
infantils, parc i praderia. Com a
complement s’hi han fet diferents
vials interiors amb el corresponent
enllumenat públic, xarxa de reg i
xarxa contraincendis, per tal de
completar el conjunt d’hidrants de
la urbanització. També s’hi han

plantat arbustos i espècies de clima mediterrani i s’han fet tres separadors vegetals dels diferents
espais del parc.
Una altra de les actuacions que
s’hi han realitzat ha estat la previsió
del futur soterrament de les línies
de baixa i mitja tensió que hi ha a la
zona per mitjà d’uns tubs que ja
estan enterrats, així com la
connexió del carrer de la Roureda
al parc a través d’un petit pont
sobre la riera. A prop d’aquest lloc
s’ha trobat una font, i s’ha procedit
a la seva restauració.
Aquesta obra era molt necessària per condicionar una zona molt
deixada i que fa més de 30 anys
que haurien d’haver executat els
promotors de la urbanització Mil
Pins. Finalment, després de diversos processos judicials per aconseguir que els promotors acabessin
la totalitat de les obres del projecte
d’urbanització, la zona verda ja és
propietat de l’Ajuntament, qui s’ha
encarregat de la seva execució a
través de l’empresa municipal Les
Franqueses Entorn Verd, SA. L’Ajuntament també es va encarregar fa tres anys de portar aigua
potable de xarxa a Mil Pins, degut
als problemes de potabilitat i de
restriccions que patien els veïns.
Jardineria Integral Jardí Natura, S.L. és l’empresa que ha realitzat les obres, que tenien un
pressupost d’adjudicació de
196.199,10 euros.

(ve de la pàgina anterior)
resta del municipi. Aquest nou
edifici, que tindrà 4.800 m2 de
superfície construïda, estarà
dividit en planta soterrani, planta
baixa, planta primera i una petita
planta segona.
Al soterrani, que es disposarà
sota la caixa escènica, s’hi
col·locaran aquelles peces que
depenen del funcionament logístic
del teatre com ara el magatzem
general, el sota escenari i el fossar

de l’orquestra. A la planta baixa es
desenvolupen els espais d’ús públic
de l’edifici. Per una banda, hi haurà
dues sales d’exposicions de més
de 100 m2 cadascuna, una gran
sala polivalent de 270 m2 amb
porxo i foyer, un escenari de 190
m2 de superfície més 370 m2
d’espai al darrere, camerinos
col·lectius i lavabos, entre d’altres
serveis.
A la planta pis es situa l’accés a

platea del teatre-auditori, que està
previst que tingui una capacitat
per a 380 persones, un vestíbul
de 160 m2 de superfície més un
foyer de 180 m2, recepció, guarda-roba, cafeteria-bar, diversos
despatxos, sales de reunions i
camerinos individuals, entre
d’altres espais. A la segona planta
està previst que s’hi instal·li una
altra sala així com el control de
llum i so.

Els jocs infantils també hi tenen cabuda al nou parc de Corró d’Avall
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Un terreny del Sector U acollirà el
primer hotel de les Franqueses
El Ple de l’Ajuntament celebrat
el 30 de novembre passat va
aprovar l’adjudicació del contracte
per a la concessió de l’ús privatiu
d’un bé de domini públic, en concret una parcel·la d’equipaments
situada en el pla parcial del sector
U, amb la finalitat de la construcció
i explotació d’un establiment hoteler, el primer que s’instal·larà en
tot el terme municipal. El contracte
s’ha adjudicat a l’empresa Hotels
Bisnet, S.A., firma que haurà de
pagar a l’Ajuntament en concepte
de cànon mensual la quantitat de
5.766 euros.
La parcel·la municipal té una
superfície de 6.965,07 m2 i està
situada entre els carrers de Valldoriolf i de Parpers del nou polígon
del sector U. Aquest polígon és la
continuació del del Ramassar i el

L’hotel que es construirà a les Franqueses tindrà una imatge semblant a aquesta

seu ús serà bàsicament comercial, com l’actual, per la qual cosa
un establiment hoteler hi encaixa

S’acaba la pavimentació
del camí de Can Baliarda
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Les obres de pavimentació del
camí de Can Baliarda ja s’han
acabat. El camí, que fins ara es
trobava sense asfaltar, connecta
la ctra. de Cardedeu (C-251) amb
el camí vell de Granollers a Cardedeu i és l’únic accés a les cases
de Can Baliarda, de Can Pau Drac
i altres de la zona. A més, també
és una via que utilitzen força
habitants de diversos nuclis de
l’est del terme municipal com són
la Sagrera, Bellavista, Corró d’Avall,
així com diverses cases disseminades, que el fan servir per accedir
a la ctra. de Cardedeu.
El camí presentava greus problemes de pols i fang per als veïns
de la zona, així com diversos sots i
unes cunetes força deteriorades,
tot i els treballs d’arranjament que
ha anat fent l’Ajuntament. Aprofitant l’aprovació del Pla Parcial del
Sector PP-N2 es va creure convenient la seva pavimentació a base
d’asfalt. El projecte incloïa també

l’ampliació de la calçada en alguns
trams del camí, aconseguint un
mínim de 5 metres d’amplada en
tots els punts de la via. També
s’han construït cunetes planes
que recolliran l’aigua pluvial, i s’ha
col·locat una tanca de seguretat,
al llarg de 30 metres, als punts
considerats com a més perillosos.
Un cop s’urbanitzi el Sector N,
les obres del qual començaran
aquest any, el camí de Can Baliar-

perfectament.
El termini d’execució de la concessió serà de 50 anys.
da ja no donarà directament a la
ctra. de Cardedeu, sinó a una rotonda que es construirà per regular el trànsit del nou polígon.
Aquesta rotonda formarà par t
d’un vial paral·lel a la carretera de
Cardedeu que enllaçarà amb
aquesta a la rotonda existent actualment uns metres més amunt,
la qual cosa farà millorar moltíssim la seguretat en aquest punt
de la xarxa viària franquesina.
Les obres les ha executat Construccions Deumal, SA, per encàrrec de Les Franqueses Entorn
Verd, i tenien un pressupost d’adjudicació de 147.500 euros.

benestar social i joventut «««««

S’instal·la al parc de Mas Colomé
un espai lúdic per a la gent gran
L’Ajuntament ha fet instal·lar,
amb el suport de la Diputació de
Barcelona, un espai lúdic per a la
gent gran al parc de Mas Colomé.
Es tracta d’un mobiliari urbà que
permet fer tota una sèrie d’exercicis físics per millorar el benestar
social de la gent gran. És un circuit
de salut pensat especialment per
tractar les patologies més freqüents que apareixen a una certa
edat: limitacions articulars, artrosis, problemes cardiorespiratoris,
pèrdua de mobilitat, coordinació,
etc.
Aquest espai està format per
estacions disposades en forma de
circuit o bé individualment. Per a
les persones en bon estat físic
que no requereixen uns exercicis
específics, es recomana fer tot el
circuit de manera que es fa
prevenció de possibles patologies
i un treball cardiorespiratori molt
important. Per a les persones amb
una patologia concreta, hi ha
diverses estacions on poden
treballar la part del cos que més
els calgui.
Aquest mobiliari també el podran utilitzar altres persones
interessades a fer exercici físic,
com a hàbit saludable per
mantenir un bon estat de salut
general. A més de l’estructura, s’hi
ha instal·lat un rètol indicatiu amb
les explicacions de tots els exercicis

El conjunt d’aparells per a l’exercici físic està situat al nord del Parc Mas Colomé

i funcions.
El lloc d’instal·lació és la part nord
del parc de Mas Colomé, un parc
que és a tocar del CEIP Guerau de
Liost i de la zona esportiva municipal de Corró d’Avall, seu del
Patronat Municipal d’Esports, que
també se’n podrà beneficiar com
a eina dins les diverses activitats

que ofereixen.
Aquest projecte està coordinat
des de l’Àrea de Benestar Social,
Joventut i Sanitat en col·laboració
amb el Patronat Municipal d’Esports, i inclourà la figura d’un fisioterapeuta, que hi realitzarà sessions formatives per a tota la
població.

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

febrer

dos mil set

LFDV

pàg. dinou

»»»»» benestar social i joventut

Les Franqueses commemora el Dia Mundial de
la Lluita contra la Sida amb una obra de teatre

Un moment de l’obra de teatre «Que sí, vida!»

L’1 de desembre va ser el Dia
Mundial de la Lluita contra la Sida.
Amb aquest motiu i fruit del treball
conjunt de l’Àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat de
l’Ajuntament de les Franqueses i
el Pla de Drogues C17, el dimecres
20 de desembre es va representar una obra de teatre sobre la

sida per als joves de 4t d’ESO -98
alumnes- de l’IES Lauro. Enguany,
l’obra representada ha estat “Que
sí, vida!”.
Es tracta d’una activitat de
teatre que incideix en la prevenció
del VIH/Sida i la sexualitatafectivitat de forma interactiva i
divertida.
És
una
eina

Èxit del tallers per a pares i mares
del Casal Infantil de Bellavista
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Durant el mes de desembre s’ha
dut a terme una experiència pilot
amb les famílies del Casal Infantil
Municipal de Bellavista: un taller
de manualitats i un de nadales per
a mares i pares.
El taller de manualitats, en el
qual han participat una quarantena de pares i mares del Casal, ha
consistit a elaborar un marc de
fotos de fusta per regalar als seus
fills i filles. Tots els participants han
creat un bon ambient i han treballat amb una predisposició fantàstica per posar-se en la pell dels seus
fills i tornar a fer manualitats, tot
gaudint d’una estona de lleure i
oblidant per un moment les pressions quotidianes per gaudir d’un
espai de trobada.

El taller de manualitats va
ser el que va tenir més
èxit entre pares i mares

També s’ha creat una petita coral amb un grup de mares del
Casal que es va estrenar amb dues
cançons al festival de Nadal del dia
15 de desembre. La coral la formen deu mares que estan participant molt activament en aquesta activitat i que s’han organitzat
per tal d’aprendre diferents nadales per cantar als seus fills i
filles.
El col·lectiu de famílies que han

socioeducativa que promou el
teatre i que troba la seva
pertinència en la complementació
dels programes i accions ja
existents que promouen la millora
de la salut i la prevenció. L’activitat
es desenvolupa en dues parts: en
primer lloc es fa l’obra de teatre i
en segon lloc s’obre el debat amb
els joves per resoldre qualsevol
tipus de dubte relacionat amb el
tema.
Amb accions d’aquest tipus,
s’informa i es forma els joves de
les Franqueses sobre com poder
actuar davant de les malalties de
transmissió sexual com la sida. De
tota manera, una de les accions
és la Tarda C17, un espai que
s’alterna setmanalment tots els
dimecres de 18 a 20 hores als dos
centres de joves del municipi, on
els adolescents i joves poden
realitzar tota mena de consultes
sobre sexualitat i drogues.
participat a les dues activitats consideren l’experiència molt positiva
i l’equip del Servei de Joventut de
l’Ajuntament de les Franqueses
proposarà continuar amb l’espai
de trobada entre famílies, per tal
de seguir potenciant aquest
recurs on les famílies poden gaudir
d’un temps de lleure i oci proper
als seus fills, en un ambient distès
i relaxat que serveix, a més, per
compartir dubtes, preocupacions
al voltant de l’educació dels infants
i acompanyats en tot moment per
professionals de l’educació en el
lleure.

consells del poble «««««

Consell del Poble de Corró d’Amunt
Vull seguir agraint al Sr. Torné
tot el que està fent pels veïns de
Corró d’Amunt.
Li agraeixo la manca de diàleg, la
manca d’interès, la manca de collaboració, la seva gran despreocupació davant els problemes,
queixes i necessitats dels veïns de
Corró d’Amunt.
La seva actitud de menyspreu
envers l’actual Consell del Poble
de Corró d’Amunt no fa més que
confirmar-nos que per a vostè els
Consells només són una eina per
controlar i callar, des del poder,
aquelles veus i neguits que puguin
sorgir en els diferents àmbits i
promocionar el que el govern fa.
Allò que havia de ser un òrgan
pioner en la participació ciutadana,
allò que havia de ser un exemple
de gestió popular, vostè no ha fet

més que convertir-lo en un enganya babaus que creuen en aquests
principis.
No deixem que ens enganyin
més, volem una veritable participació ciutadana i una realista
capacitat d’actuació popular. És la
gent del poble qui ha gestionar els
seus recursos, de decidir el que
vol, com ho vol i perquè ho vol amb
total independència, a l’hora de la
presa de decisions, de l’alcalde que
hi hagi i del partit o partits polítics
que manin al municipi.
Hi ha persones i equips més
dialogants que d’altres, hi ha
projectes més oberts que d’altres,
hi ha idees més evolucionistes que
d’altres, però no podem deixar que
aquestes diferències entre les
persones limitin el normal desenvolupament d’un poble i la parti-

cipació de la seva gent en l’esdevenir d’aquest.
Amb la confiança, il·lusió i ganes
que els pobles puguin ser responsables del seu desenvolupament
dins un propi municipi demano, als
actuals i futurs dirigents polítics
de l’ajuntament, que valorin la
possibilitat de crear Entitats
Municipals Descentralitzades,
amb un pressupost legítim i independència que els permeti dur a
terme les accions de caràcter local que els propis membres de
l’ens i veïns decideixin.
Un babau que creu en aquests
principis,
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 ARA 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

Què és la lumbàlgia?
És el dolor localitzat a la part baixa de l’esquena («mal de ronyons»). Quan
aquest dolor baixa fins als peus s’anomena ciatàlgia (ciàtica). Sol ser un procés
benigne que es resol en pocs dies amb el tractament mèdic adequat. La
lumbàlgia és un trastorn que pot afectar tant a homes com a dones de qualsevol
edat.

Com es diagnostica?
El seu metge de família li farà
unes preguntes i una exploració física que en la majoria dels
casos solen ser suficients.
Si, a més, ha tingut febre, ha
perdut pes, té molèsties d’orina
o nota pèrdua de força o
sensibilitat a les cames, caldrà
fer un estudi més ampli per
esbrinar i tractar el veritable
origen del dolor.

Què he de fer si tinc lumbàlgia?
El seu metge li recomanarà
el millor tractament, segons la
seva edat i característiques.
Per tal d’alleugerir el dolor, un
analgèsic sol ser el tractament
més eficaç. El repòs al llit durant
més de 2 o 3 dies no és recomanable, ja que pot debilitar la
musculatura i fer més lenta la
recuperació.
Cal tornar a
les activitats
habituals com
més aviat millor. L’escalfor
amb bossa
d’aigua calenta o estoreta
pot disminuir
el dolor.

bàlgia. Caminar és un dels
exercicis més recomanables i
es pot practicar a qualsevol
edat. La natació enforteix la
musculatura de l’esquena.
No faci mai exercicis o
esforços que li facin mal. Cal
adequar l’exercici a la seva
edat i condicions físiques.
Deixi’s aconsellar pel seu
metge.

Puc fer esport?
Quan es té
dolor no s’ha
de fer esport.
Ara bé, l’exercici és útil per
a la seva salut
i ajuda a prevenir nous episodis de lum-

SI VOL DEMANAR HORA AL
METGE DE CAPÇALERA CAL
TRUCAR A AQUEST TELÈFON

ANNEKARIN GLASS

Quines en són les causes?
La columna vertebral està
formada per músculs, lligaments, vèrtebres i discs intervertebrals (són uns coixinets
que les separen). L’afectació
de qualsevol d’aquestes estructures pot ocasionar dolor
lumbar.
Moltes vegades saber la causa exacta que ha produït la
lumbàlgia és difícil. En algunes
ocasions, s’origina en ajupirse, agafar un pes, o amb una
postura incorrecta. També es
relaciona amb la professió, el
grau d’activitat física que
desenvolupa la persona i
factors psicològics que poden
ser importants tant en l’aparició com en la millora del dolor.
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PSC
Aquest ajuntament ha gestionat
tan malament el creixement del
municipi que ens trobem que no
tenim espai a Corró d’Avall ni per a
la tercera escola, ni tampoc s’ha
previst que caldria fer una reserva per a un centre de salut amb
unes dimensions adequades perquè el dispensari actual és adequat per a un poblet petit i no per
a 8.000 habitants.
A Bellavista s’han perdut les
zones verdes perquè no estan a
l’abast de la població, i a Llerona
s’ha malmès per sempre un
patrimoni històric de referència
comarcal. Com que les arques
municipals només s’engreixen fent
pisos i polígons, aquest ajuntament només s’ha preocupat d’això,
oblidant que els ocupants dels pisos necessitaran escoles, centre
de salut i parcs prop de casa. Ara

no hi caben: obligaran als veïns de
Corró d’Avall a agafar el cotxe per
anar a l’escola. Els de Bellavista
també l’hauran d’agafar per anar
al parc o a la nova escola, quan
aquests dos equipaments s’havien
de situar al centre i allò que s’havia
de desplaçar a l’entorn eren els
habitatges.
Però què en queda d’aquest
creixement sense planificació? Les
inversions en transport urbà i en
policia local no arriben ni a la meitat
dels municipis veïns. Equipaments
esportius, escola de música i hospital geriàtric estan en mans
privades. Les arques municipals
estan endeutades fins d’aquí a
dues dècades, i fixeu-vos si estan
malament, només un exemple, que
l’alcalde ja ha repetit en públic i en
privat que tant de bo el Bellavista
Milan no pugi de categoria pel cost

econòmic que representaria. El
patrimoni municipal no es valora
amb euros, i això ho saben fins i tot
els millors economistes, perquè el
patrimoni humà i el teixit associatiu
és allò que defineix les societats
més avançades, i perdre l’oportunitat històrica que una entitat porti
el nom de les Franqueses arreu
no té preu.
En castellà en diuen «a salto de
mata». El creixement ha de compaginar habitatges, equipaments,
serveis i progrés social simultàniament, i no es pot ocupar el territori,
i després haver de fer mans i mànigues per encabir equipaments
imprescindibles que queden allunyats dels usuaris.

cipal per presentar-vos-la. Vindria
a dir alguna cosa semblant a això:
Les imatges que veuran a continuació corresponen al vídeo electoral de CiU de les Franqueses del
Vallès per les eleccions municipals
del 27 de maig de 2007.
L’edició, còpies i distribució del
qual ha tingut un cost econòmic
de 0 € per CiU.
Hem pensat que com que des
de que els de CiU manem a les
Franqueses hem originat un
endeutament de més de 2 milions
d’euros a les arques municipals,
ara no us vindria d’aquests aproximadament 14.000 € que ha costat l’edició, còpies i distribució d’aquest DVD.
Ben mirat, si a les Franqueses
som aproximadament 17.500 habitants, cada veí només hi ha hagut
de fer una aportació de 0,80 € ,

que al cap i a la fi és menys que un
cafè; i quants de vosaltres no podeu fer l’esforç de saltar-vos un
cafè cada quatre anys per nosaltres? Des de CiU donem les gràcies a tots els contribuents de les
Franqueses per la seva inestimable col·laboració econòmica en la
nostra campanya electoral.
Atentament,
el vostre alcalde i candidat de
CiU a les Franqueses del Vallès
Sr. Torné, com a veí de les Franqueses, no jugui amb els nostres
cafès, ja n’hi ha prou!!! Pagui-s’ho
de la seva butxaca o de la del seu
partit, que d’estalvis segur que
n’és ben plena.

Esteve Ribalta i Sánchez
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

ERC
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Al final, els membres de l’oposició
ens haurem de dedicar a la futurologia, i és que no en fallem ni una.
Fa uns mesos anunciàvem que la
campanya per les eleccions seria
“de dubtosa legalitat”, i que CiU
s’aprofitaria de la seva situació de
majoria absoluta per fer-se una
campanya a mida i pagada per
tots els veïns del municipi. Doncs ja
ho tenim!
Com deia la Lloll Bertran al mític
programa de Televisió de Catalunya: “El vídeo”.
El cap de la tribu s’ha fet fer un
reportatge a mida amb tot el bo
(segons el seu criteri) que ha fet
els darrers anys i el que pretén fer
per les Franqueses.
En aquest reportatge hi falta
una breu introducció, llegida en
veu en off, però com que se l’han
descuidat aprofito el Butlletí Muni-

Josep Martínez i Clavell
Regidor d’Esquerra
Republicana de Catalunya
lesfranqueses@esquerra.org

els grups municipals opinen «««««

GIPF
Ara que estem a prop de les
eleccions municipals, em permetran que utilitzi aquest espai per
fer una mica de publicitat, ja que
un grup polític petit com el nostre
no té gaires oportunitats per ferne.
Estem començant a donar cos
al que serà el nostre programa
electoral amb el que anirem a les
eleccions del proper mes de maig.
Aquest programa es fonamentarà
al voltant de tres eixos principals
que entenem que són les mancances més importants dins de la
gestió actual del nostre municipi:
gestió financera, gestió urbanística i tracte amb les persones.
La gestió financera de l’actual
equip de govern ens ha portat a
un endeutament econòmic del
qual ja estem patint les conseqüències en forma de precarietat

d’alguns dels serveis que un
ajuntament ha de donar als seus
ciutadans.
La gestió urbanística que pateix
el municipi de les Franqueses, ens
ha portat a una situació de
creixement incontrolat, de forma
que hi ha cabuda perquè el número d’habitants continuï creixent,
però no hi ha una planificació
coherent dels serveis necessaris
per fer front a aquest augment
demogràfic.
El tracte amb les persones es
un aspecte que no admet ni tan
sols discussió. No es pot actuar de
forma prepotent i autoritària
davant dels problemes que puguin
sorgir entre un ajuntament i un
particular. És obligatori tenir la
voluntat d’escoltar per obtenir les
millors solucions per a tothom.
Ara els vull demanar la seva

col·laboració en l’elaboració del
nostre programa electoral. Per
això hem habilitat un correu
electrònic perquè qualsevol que
ho vulgui (sigui votant nostre o no),
tingui l’oportunitat de fer els seus
suggeriments sobre allò que creu
necesari a millorar al nostre
municipi. La nostra adreça de
correu
electrònic
és:
gipf.independents@hotmail.com.

ció i així poder dotar tot el municipi
d’aquesta tecnologia, que funciona en altres pobles com Sant Hipòlit de Voltregà o Sant Martí de
Centelles. La seva resposta va ser
que ja en parlarien.
Immediatament convoca un concurs per adjudicar la instal·lació a
tot el municipi d’una xarxa sense
fils a una empresa privada. Aquest
concurs l’ha guanyat l’empresa
Eurona, fent servir una tecnologia
sense fils Prewimax, que a pobles
com Seva ha fracassat i en aquests
moments està inutilitzada.
El cost de la instal·lació i el manteniment del sistema es reparteix
al 50% entre l’empresa i l’ajuntament, el cost per a cada ciutadà
que ho contracti serà de 24,5€ al
mes i 62€ per donar-se d’alta, i la
concessió té una durada de 15
anys. Cal afegir aquí l’increment
anual de l’IPC.

Amb Guifinet, la instal·lació i el
manteniment recauria tot sobre
l’ajuntament, però el cost pel ciutadà només seria de 150€, per la
compra de l’antena i del router i
no s’hauria de pagar quota o
aquesta seria simbòlica, com a
l’Ametlla (6€).
Tal i com estan els preus actuals
d’ADSL i tenint en compte que ONO
ja està instal·lant la fibra òptica al
municipi, aquesta xarxa sense fils
que s’està a punt d’instal·lar no
tindrà sentit, però ja haurem pagat
la meitat de la inversió. A més, per
a les zones no urbanes serà un
monopoli de facto, a menys que
entre tots ens espavilem, a pesar
de qui governi.

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

EV
Els últims dies hem vist com el
govern municipal ens informava
de la immediata posada en marxa
d’un sistema de connexió a internet sense fils. Quan me’n vaig assabentar em va semblar un encert i
calia felicitar el govern. Però com
tot el que passa amb les decisions
del senyor Torné, quan rasques
una mica te n’adones que les coses són d’una altra manera de
com ens les volen fer veure.
Tot comença quan gent de Marata troba una solució per disposar d’ADSL a totes les masies mitjançant la tecnologia Wifi. Es posen en contacte amb Guifinet, que
és un col·lectiu sense ànim de lucre que aposten per les xarxes
sense fils lliures, i fer que internet
arribi arreu amb banda ampla.
Aquesta proposta li presentaren al senyor Torné perquè l’ajuntament col·laborés amb la instal·la-

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
inquietuts 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 linia, 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 el 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 gastant 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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al contribuent
Ajuntament
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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
agata.gelpi@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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»»»»»»»

Casa Garriga

Corró d’Avall
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