»»»»» 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

desembre
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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

L’habitatge, una
necessitat actual

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

En aquests moments comencem les obres dels 48 habitatges
amb protecció oficial del carrer de
Mar tí i Pol, que seran amb règim
de lloguer i permetran als ciutadans i ciutadanes poder accedir
a un habitatge a preus molt assequibles, en comparació amb els
preus de mercat.
D’altra banda, hem signat un nou

acord amb la Generalitat de Catalunya per portar a terme una nova
promoció de 86 habitatges amb
protecció oficial de lloguer a la
plaça de Catalunya de Bellavista.
Amb aquestes noves promocions d’habitatges amb protecció
oficial, continuem amb la voluntat
municipal d’incidir en les necessitats dels ciutadans i ciutadanes
del municipi de poder accedir a un
habitatge digne i a uns preus
assequibles, ja que en l’actualitat
el preu de mercat és molt elevat.
Creiem que la necessitat d’accedir a un habitatge digne és d’una
importància primordial per al
desenvolupament de les persones i, per tant, requereix l’atenció
de les institucions competents. En-

cara que l’Ajuntament no té competències directes sobre aquest
tema, es preocupa pel benestar
de la ciutadania i és per això que
duu a terme actuacions necessàries per millorar aquesta necessitat tan important com és l’accés
a l’habitatge. Tot allò que puguem
fer en aquest sentit sempre serà
benvingut.
Ja fa anys que promocionem la
construcció d’habitatges amb
protecció oficial, però la nostra
capacitat és molt limitada. En el
nostre municipi no hi ha actuacions
privades que facilitin la construcció
d’aquest tipus d’habitatge, per això
són tan importants les que portem
a terme, perquè són les úniques
que es fan.
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Ja han començat les obres dels
nous vestidors del camp de futbol

Els nous
vestidors del
camp de
futbol es fan
just al costat
dels actuals

L’empresa Bassa Mar, S.A. ja ha
començat les obres de construcció

d’un edifici amb quatre vestidors
nous al camp de futbol municipal

Les Franqueses recupera la
cursa de trineu amb gossos

El canni cros
és una
modalitat de
cursa en
què no es fa
servir
vehicle.
FOTO:
Jordi Pey
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Els dies 11 i 12 de novembre va
tenir lloc a la Finca Can Sala-Nissan
de Corró d’Amunt el Premi Les
Franqueses de trineu amb gossos,
organitzat per l’Associació Espanyola de Mushers i l’equip de
gossos de trineu Sativamush, amb
la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports.
Tot i que ara feia molts anys que

el municipi no acollia
cap prova d’aquest
tipus, sembla que l’any
vinent es tornarà a
fer, ja que l’organització i la cinquantena de
participants amb els
seus respectius gossos van quedar molt
contents amb el recorregut. De fet, els
mushers més veterans recorden els camins de Can Sala com
un dels antics circuits de curses
de gossos de trineu en terra.
A la prova, que era oberta a
totes les races i puntuable per als
corredors de la Lliga Catalana, hi
van competir diferents categories: trineu amb 8, 6 i 4 gossos,
tricicles, bicicletes de muntanya
amb 1 gos i canni cros masculí i
femení.

de Corró d’Avall, que donaran
solució a la saturació que pateixen
els actuals vestidors del camp, ja
que la col·locació de gespa artificial de l’any 2003 ha fet augmentar
l’ús d’aquesta instal·lació.
El nou edifici es construeix just al
costat de l’actual i tindrà dos
vestidors al pis superior, al mateix
nivell del camp de futbol, i dos al pis
inferior, que estarà situat al nivell
de les pistes de tennis municipals.
Cada un dels vestidors tindrà 41
m2 de superfície.
Les obres, que s’estan realitzant
per encàrrec de Les Franqueses
Entorn Verd, per un import de
199.890,75 euros, han rebut una
subvenció de 37.000 euros del
Consell Català de l’Esport.

350 participants a
la pedalada de BTT
de Corró d’Amunt
«Els perduts»
El Club Ciclista Corró d’Amunt va
organitzar el 29 d’octubre passat
la IV Pedalada de BTT «Els perduts». A aquesta activitat, que va
comptar amb la col·laboració del
Patronat Municipal d’Esports, hi
van participar un total de 350 corredors, que van fer un dels tres
circuits de 40, 20 i 3 km de distància amb sortida i arribada a la zona esportiva municipal de Corró
d’Amunt.
L’organització de la prova valora
molt positivament que s’arribés al
número màxim de participants
que havien previst. El Club Ciclista
Corró d’Amunt va donar esmorzar
i obsequis a tots els participants. A
més, un cop van finalitzar les curses es va fer un sorteig de regals
entre tots els corredors.

esports «««««
El nou gimnàs del
CEIP Guerau de
Liost acull activitats
del Patronat
El nou gimnàs del CEIP Guerau
de Liost acull activitats esportives
organitzades pel Patronat Municipal d’Esports fora de l’horari escolar. En concret, les pràctiques
esportives que es duen a terme
actualment en aquest espai són:
psicomotricitat, de dilluns a dijous;
gimnàstica de manteniment, dilluns, dimecres i divendres; i tai-txi
els dilluns.
El PME utilitza les instal·lacions
de l’equipament escolar perquè el
pavelló s’ha quedat petit per
atendre la demanda de la població
per realitzar activitats esportives.
L’ús d’aquest espai permet
atendre aquestes demandes i
oferir unes millors instal·lacions
per a la pràctica de l’esport. A
més, també és una forma de donar rendiment al nou gimnàs del
CEIP Guerau de Liost, un espai al
servei del municipi.

La passejada per
a la gent gran té
160 participants
El passat 23 de novembre va
tenir lloc la passejada per a la gent
gran a les Franqueses. En la caminada hi va participar el grup d’activitat física per a la gent gran del
Patronat Municipal d’Esports, així
com integrants d’altres grups de
poblacions com Cornellà, Mataró i
Sant Andreu de la Barca. En total,
160 participants.
Després d’un recorregut d’uns
8 quilòmetres que passava per
Llerona, Corró d’Amunt i Marata,
tots els participants van anar a
l’ajuntament de les Franqueses,
on els va rebre l’alcalde, Francesc
Torné. Seguidament, tots els participants van dinar al pavelló.

Noves millores per als usuaris
del Complex Esportiu Municipal

S’han instal·lat un total de vuit màquines de l’innovador programa Gravity Sistem

Amb l’arribada de la nova temporada la direcció del Complex Esportiu Municipal Les Franqueses ha
volgut millorar les instal·lacions i,
en especial, la sala de fitness, amb
una sèrie de canvis.
En primer lloc, cal destacar les
noves màquines cardiovasculars
d’última generació que s’han installat a la sala, les quals permeten
millorar el servei ofert i faciliten la
pràctica esportiva, ja que aquests
tipus d’aparells tenen un nivell d’ús
molt alt i el fitness és una activitat adreçada a tots els col·lectius.
Les màquines cardiovasculars noves són 2 bicicletes verticals, 2
el·líptiques i 2 cintes.
Una altra millora a considerar a
la sala de fitness és el vinil
dissipador de calor que s’ha posat
a les finestres amb l’objectiu de
millorar el confort i benestar dels

seus usuaris. Així mateix, també
s’hi han instal·lat tres televisors de
32 polzades per fer més amenes
les estones d’activitat física a la
sala.
D’altra banda, també s’han
comprat vuit màquines de Gravity
Sistem. Es tracta d’un sistema de
treball de l’activitat física que té
com a objectiu la salut i el condicionament físic: la hipertròfia muscular, la tonificació muscular i la
pèrdua de pes. El Gravity posa a
prova i millora la condició física i la
salut de l’usuari a través d’un sistema variable de politges, del pes
corporal com a resistència i de la
inclinació ajustable per millores
quantificables. La programació de
Gravity Sistem proporciona resultats personalitzats a tots aquelles
persones que vulguin viure una
vida sana i activa.

SORTIDA D’ESQUÍ
A LA CERDANYA
Del 27 al 29 de
desembre de 2006
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»»»»» hisenda i règim interior

S’aprova un pressupost de 44 milions
d’euros per a l’exercici 2007
El Ple del passat 30 de novembre va aprovar els pressupostos
per a l’exercici 2007 de l’Ajuntament, dels Patronats Municipals
d’Esports i de Cultura, i de les societats municipals Les Franqueses Entorn Verd, S.A, i Les Fran-

queses Dinamització Econòmica,
S.L., amb un total consolidat de
43.888.873 euros.
Aquests pressupostos estan
caracteritzats per dos trets: d’una
banda, la consolidació d’un fort
component social en la despesa, i

de l’altra, continua el paper rellevant de l’esforç inversor dels últims
anys. Els pressupostos inclouen
un conjunt d’actuacions per a
millorar les infraestructures i els
equipaments del municipi, que tot
seguit es detallen:

PRINCIPALS INVERSIONS
-Condicionament riera Carbonell
-Centre Cultural Corró d’Avall. Anualitat 2007
-Zona esportiva municipal de Corró d’Amunt
-Urbanització Sector N
-Llar d’infants Martí i Pol
-Altres inversions en infraestructura i equipaments
-Equipament infantil
-Equips per a processos d’informació
-Mobiliari i estris municipals

2.000.000 €
2.600.000 €
2.850.000 €
21.500.000 €
580.000 €
500.000 €
40.000 €
40.000 €
30.000 €

PRINCIPALS DESPESES DE MANTENIMENT ORDINARI
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-Conservació d’infraestructures
-Subministrament de materials i serveis per a la brigada d’obres
-Subministrament de materials per al manteniment d’edificis
-Manteniment de camins
-Mobiliari urbà
-Manteniment de vehicles brigada d’obres
-Manteniment d’ascensors edifici central
-Manteniment d’extintors
-Energia elèctrica edifici central
-Subministrament de combustible vehicles brigada d’obres
-Subministrament de vestuari per a la brigada d’obres
-Servei de neteja edifici central
-Servei de manteniment d’edificis públics
-Subministrament d’energia elèctrica per a l’enllumenat públic
-Despeses diverses manteniment enllumenat públic
-Servei de manteniment de l’enllumenat públic
-Manteniment i millores d’altres zones verdes
-Despeses de divulgació i sensibilització mediambiental
-Manteniment i conservació de jardins
-Despeses diverses serveis de recollida i tractament de RMO
-Servei de recollida de RMO
-Servei de transport de RMO a planta de transferència
-Aportació Consorci de Residus per a tractament i eliminació
-Aportació Consorci de Residus per a selectiva i deixalleria
-Servei de neteja viària

180.000 €
60.000 €
47.000 €
109.000 €
18.000 €
9.000 €
3.000 €
3.000 €
62.500 €
7.000 €
4.150 €
84.000 €
115.000 €
280.000 €
200.000 €
195.000 €
44.000 €
7.250 €
212.000 €
20.000 €
447.000 €
31.200 €
520.000 €
100.000 €
500.000 €

hisenda i règim interior «««««
Els pressupostos per a l’any
2007 continuen millorant i potenciant els serveis socials dirigits a
totes les persones de qualsevol

edat i de qualsevol indret del
municipi, amb actuacions dirigides
a la gent gran, les diverses activitats que es realitzen en els Cen-

tres de Joves, com les sortides i
els casals d’estiu, o d’altres activitats en l’àmbit de la cultura i de
l’esport.

La despesa es concreta en aquest resum:
-Promoció de l’ocupació i inserció laboral (286.365 €)
-Programa d’Atenció Social Primària (407.800 €)
-Centre de Joves (282.300 €)
-Escola d’Adults (74.600 €)
-Patronat Municipal d’Esports (769.245 € )
-Patronat Municipal de Cultura (1.590.410 € )
El pressupost per àrees és el següent:
-Alcaldia (458.410 € )
-Governació (1.052.950 € )
-Hisenda (2.769.590 € )
-Urbanisme (381.600 € )
-Obres i Serveis (3.821.245 € )
-Patronat Municipal d’Esports (765.555 € )
-Patronat Municipal de Cultura (1.557.164 € )
-Benestar Social (764.700 € )
-Dinamització Econòmica (316.665 € )

CiU treu nou punts d’avantatge al
PSC en les eleccions al Parlament
Un total de 6.351 franquesins i
franquesines van acudir a les urnes l’1 de novembre per escollir el
Parlament. Com a la majoria de
municipis de la comarca, CiU va
ser la candidatura més votada a
les Franqueses. La participació va
ser del 52,85% (una xifra inferior
a la mitjana de Catalunya, que va
ser del 56,77%), i es van comptar
120 vots en blanc i 26 de nuls.
Per partits, els resultats van ser
els següents: 2.254 vots per a CiU
(35,64%); 1.684 vots per al PSC
(26,62%); 826 per a ERC (13,06%);
529 per a ICV-EUiA (8,36%); 565
per al PP (8,93%); 25 per al PACMA
(0,40%), 18 per a EI (0,28%); 5 per
a PCPC (0,08%); 193 per a C’S
(3,05%); 11 per a POSI (0,17%); 3
per a PAZUL (0,05%); 2 per a PFIV
(0,03%); 68 per a EV-EVC (1,08%);
7 per a AES-DN (0,11%); 9 per a
RC (0,14%); 1 per a MSR (0,02%);
3 per a DE.CAT (0,03%); i 3 per a
PH (0,05%).
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La Biblioteca celebra el seu cinquè
aniversari amb una gran festa
El 28 d’octubre la Biblioteca
Municipal va celebrar el 5è
aniversari de l’equipament amb
una jornada festiva. Gairebé 600
persones, entre infants i adults,
van participar en alguna de les
accions programades.
El matí es va iniciar amb una
gimcana escolar on alumnes, pares i mares de les escoles del
municipi van haver de superar
diverses proves relacionades amb
l’entorn de la Biblioteca i el municipi.
Francesc Colomé, regidor de Cultura i Educació, va fer el lliurament
de premis: en la categoria de cicle
mitjà el premi, un PC portàtil, se
l’endugué el CEIP Joan Sanpera, i
en la categoria de cicle superior, el
premi, un projector, fou per al CEIP
Bellavista-Joan Camps. Simultàniament, un taller destinat a elaborar titelles de dit va acaparar la
participació dels més menuts.
Les activitats de la tarda es van
iniciar amb una edició del concurs
Picalletres on els 15 participants

Un moment del lliurament de premis del concurs Picalletres

van haver de lletrejar diferents
paraules segons nivells de dificultat. El vencedor, Enric Serra, va
guanyar el dret de representar la
Biblioteca Municipal de les Franqueses en la final del concurs que
va tenir lloc el 25 de novembre

dins el marc del 2n Saló del Llibre
de Barcelona.
L’espectacle “Calidoscòmic”, de
Marcel Gros, que va tenir l’entrada
gratuïta, i una xocolatada final van
tancar amb gran èxit de participació la celebració.

I Cicle d’espectacles infantils i familiars
Després de l’èxit de públic de la
temporada setembre-desembre,
el Patronat Municipal de Cultura
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us presenta la programació de
gener a març de 2007, adreçada
a tots els públics. Durant vuit dis-

sabtes a les sis de la tarda, vuit
companyies us oferiran el següents espectacles:

COMPANYIA I OBRA

DIA, HORA I PREU

LLOC

Can Pere Petit
Teatre Anna Roca

13 de gener 18 h
4 euros

Casal Cultural de Corró d’Avall

La Ventafocs
Teatre Nu i Teatre Nacional de Catalunya

20 de gener 18 h
4 euros

Teatre-Auditori de Bellavista

Història d’un pallasso: Charlie Rivel
Únics Produccions

27 de gener 18 h
4 euros

Casal Cultural de Corró d’Avall

Contecolors
La Mandarina

3 de febrer 18 h
4 euros

Teatre-Auditori de Bellavista

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

cultura i educació «««««

El Patronat Municipal de Cultura col·labora amb l’IES Lauro per
tal que els alumnes que ho desitgin
puguin fer estada de pràctiques i
coneguin en directe el món laboral. En aquesta ocasió ha estat la
Biblioteca Municipal qui ha acollit
dues alumnes de 1r de Batxillerat,
que tenen l’oportunitat d’endinsarse en l’àmbit cultural i conèixer de
prop l’organització i el funcionament intern d’un centre d’informació, tot participant en l’activitat diària i en projectes específics, entre
d’altres el de fons local.

Anglès a les dues
escoles bressol
municipals
Durant el segon i tercer trimestre d’aquest curs està previst iniciar un nou projecte a les dues
escoles bressols municipals: Les
Tres Bessones i Massagran. És un
projecte innovador i molt enriquidor que té com a protagonista
l’idioma anglès. L’objectiu és l’aprenentatge d’una nova llengua mitjançant estratègies educatives
adequades a l’edat. L’activitat s’adreça als 66 alumnes del grup de
2 a 3 anys de les dues escoles.

Can Font, un nou
equipament
cultural municipal
Les obres del Centre d’Arts i
Noves Tecnologies Can Font es
troben molt avançades i amb l’inici
del nou any es preveu que estiguin
acabades. La previsió és que
aquest nou equipament cultural
ser veixi per encabir-hi activitats
vinculades a les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) i
també a l’àmbit de les arts.

I Mostra d’Arts Escèniques,
Festival dels Amateurs
La I Mostra d’Arts Escèniques,
Festival del Amateurs, organitzada
pel Patronat de Cultura amb la voluntat de donar suport i promoure
la creació artística de grups de
teatre no professionals, ha tingut
una excel·lent acollida per part de
les companyies amateurs d’arreu
de Catalunya, com ho demostren
les 33 propostes d’espectacles
rebudes.
La Mostra s’iniciarà el 13 de
gener a les 22 h, amb l’espectacle
d’humor Skech-up, a càrrec de JAJ
Teatre de Gavà. Fins al 28 d’abril,
el Teatre-Auditori de Bellavista
acollirà un total de nou espectacles

de molta qualitat i d’una gran diversitat de gèneres teatrals.

JAJ Teatre
de Gavà
serà el grup
encarregat
d’inaugurar
la Mostra

Principals actes de Nadal
> DOS CONCERTS D’ANY NOU
AMB L’ORQUESTRA MARAVELLA. El concert d’Any Nou, a
càrrec de l’orquestra Maravella,
se celebrarà al Teatre-Auditori
de Bellavista el diumenge 1 de
gener, enguany a les 18 i a les
20.30 h. Les entrades es vendran a les taquilles del mateix
teatre a partir del 18 de desembre, de dilluns a divendres no
festius, de 17 a 20.30 h i una
hora abans dels concerts.
> DO, RE MI: ELS PASTORETS
MUSICALS DE LES FRANQUESES. Per segona vegada, el
Patronat Municipal de Cultura i la Companyia Milnotes
us proposen una versió
musical del clàssic nadalenc a càrrec de Joan
Garrido (director escènic) i Daniel Pérez (director musical),
amb un repartiment format
per cantants
professio-

nals i per actors amateurs, i
amb una orquestra en directe.
La representació s’oferirà al desembre els dies 25 (19 h), 29
(21 h) i 30 (12 h), al TeatreAuditori de Bellavista. Les entrades es vendran a les taquilles del
teatre, a partir de l’11 de desembre, de dilluns a divendres
no festius, de 18 a 20.30 h, i una
hora abans de la representació.
> TALLERS DE FANALETS PER
REBRE EL REIS MAGS. Els
tallers de fanalets es faran
enguany al Consell de Poble de
Corró d’Amunt el 3 de gener, a
les 16 h; a Can
Ganduxer el dia 4, a
les 16 h; al Centre
Cultural de Bellavista, el dia 5, a
partir de les 16
h, i també el mateix dia, al Casal
Parroquial de
Llerona, a
les 17
h.
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La Biblioteca
acull alumnes de
batxillerat en
pràctiques
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La Mostra de Bonsais torna
a ser un èxit de participació

El mercat del
bonsai va
tenir com
cada any
molt bona
acollida

Els passats 11 i 12 de novembre,
el Centre Cultural de Bellavista va
acollir la V Mostra Nishikiten de
Bonsais, organitzada per l ‘associació L’Art del Bonsai. La convoca-

tòria va tenir un èxit total d’assistència i participació il·lusionada
dels aficionats i seguidors d’aquesta manifestació i activitat cultural
japonesa.

Nous centres d’ensenyament
primari i també de secundari

L’Ajuntament
ha proposat
aquests
terrenys per
ubicar-hi la
cinquena
escola

L’Ajuntament continua insistint
davant del Departament d’Educació de la Generalitat per tal que de
manera urgent es construeixin els
equipaments escolars necessaris.
L’Ajuntament ha fet la previsió de
solars municipals per tal que la
Generalitat executi la construcció

de tres nous equipaments escolars: dos centres d’educació infantil i primària i un centre d’educació
secundària. La previsió d’ubicació
de cada centre és la següent: un
CEIP a Bellavista a prop del carrer
de la Torre Pinós; l’altre a Corró
d’Avall, a tocar amb el carrer de
Rafael Alberti; i el segon IES al
carrer de Joan Maragall.
Segons les darreres converses
amb el Departament la previsió és
que al setembre de 2008 es pugui
comptar amb el nou CEIP ubicat a
Bellavista i al setembre de 2009
es puguin estrenar els altres dos
equipaments a Corró d’Avall.

Noves escoles bressol municipals
desembre
dos mil sis

LFDV
pàg. deu

El municipi compta amb dues
escoles bressol municipals i una
oferta pública de més de 100
places. Tot i així, ja s’ha començat
la construcció de la tercera escola
bressol municipal, anomenada
“Cavall Fort” i ubicada al carrer de
Martí i Pol, a Corró d’Avall. A més,

s’està redactant el projecte de
construcció d’una quarta escola
bressol, aquesta situada a tocar a
la plaça de Catalunya de Bellavista.
Amb la construcció d’aquestes
quatre escoles bressol el municipi
comptarà amb gairebé 350 places per a infants de 0 a 3 anys.

Com a actes destacables en
aquestes dues jornades, s’ha de
remarcar la col·laboració del
conegut mestre internacional
Kevin Wilson, així com del mestre
Gabi Romero. Les seves lliçons i
pràctiques en el taller del dissabte
i en el modelatge de diumenge van
aixecar força expectació entre els
nombrosos assistents.
Altres moments importants van
ser la demostració de cuina japonesa, que també va ser molt
interessant i seguida per un bon
nombre de curiosos. No cal oblidar
tampoc el taller infantil, que va
comptar amb una vintena de participants.
Finalment, el mercat de diumenge i el dinar col·lectiu en un restaurant japonès, amb una destacable
participació i assistència, van demostrar l’arrelament i importància que va adquirint aquesta activitat, meitat tècnica, meitat art,
que omple d’interès i il·lusió tantes
persones.

Inici del curs a
l’Escola de Música
El passat 12 de setembre es va
donar el tret de sortida a les
classes del nou curs 2006/07 a
l’Escola Municipal de Música Claudi
Arimany, en un curs acadèmic ple
d’activitats i nous reptes. El nombre d’alumnes matriculats ha
augmentat considerablement respecte al curs anterior. Cada vegada
es consolida més la nova oferta
formativa que es va iniciar, per tal
de donar cabuda a l’escola a un
col·lectiu més gran i variat
d’alumnes: l’Aula de Música Moderna amb el Nivell I i Nivell II, on es
treballen els aspectes més
moderns del llenguatge musical,
dividit en educació de l‘oïda i
harmonia i que es posaran en
pràctica a la classe de Combo.
Així mateix també destaquen les
activitats extraescolars previstes
per al mes de desembre, com la
celebració de Santa Cecília amb la
participació dels alumnes d’Iniciació de l’escola, i el Concert de Nadal,
amb la participació de les diverses
formacions que existeixen al centre.

obres, serveis i medi ambient «««««

Es construeix un aparcament per a
150 vehicles a la part alta de Bellavista
A finals d’octubre es va obrir als
veïns l’aparcament de vehicles que
s’ha habilitat al final del carrer de
Barcelona, entre el solar on s’ubicarà la quarta escola de primària
de les Franqueses i una de les
dues rotondes que hi ha a la sortida
de la Ronda Nord a Bellavista.
L’aparcament, que disposa d’enllumenat públic i està asfaltat, té
127 places per a turismes, 3 més
reservades a minusvàlids i 20 per
a motocicletes. Les obres les ha
realitzat la unió temporal d’empreses que està fent la urbanització
del polígon del sector U, formada
per FCC Construcción i Servià Cantó. Les places d’aparcament donaran servei, de moment, als veïns
de la part alta de Bellavista, i en un
futur pròxim als usuaris del polígon
del sector U, que s’està acabant
d’urbanitzar en aquests moments,
i als del futur CEIP Torre Pinós.
D’altra banda, ben a prop, al final
del carrer d’Eivissa s’ha instal·lat
una escala metàl·lica per dotar
aquesta zona d’una altra sortida i
comunicar-la també amb l’aparcament.

L’aparcament
està situat al
costat de les
rotondes
que hi ha a
la sortida de
la Ronda
Nord de
Bellavista

L’escala
dóna una
altra sortida
als veïns del
carrer
d’Eivissa

S’asfalten de nou els carrers de l’Església,
d’Àngel Guimerà i del Torrent de Llerona
Dins del pla de renovació de les
voreres i calçades dels carrers
del centre urbà de Llerona que hi
està duent a terme l’Ajuntament
de les Franqueses, darrerament
s’ha realitzat el reasfaltat d’un
tram del carrer de l’Església, del
carrer d’Àngel Guimerà i del tram
del carrer del Torrent comprès
entre els carrers d’Àngel Guimerà
i de Catalunya. A banda d’asfaltarlos i renovar-hi les voreres, s’hi ha
pintat de nou la senyalització viària
horitzontal.

Un dels
trams
asfaltats del
carrer
d’Àngel
Guimerà

desembre
dos mil sis
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S’instal·len plataformes a
tres parades d’autobús per
facilitar l’accés dels usuaris

Plataforma
situada a la
parada de la
plaça
d’Espanya

L’Ajuntament ha fet instal·lar
unes plataformes a tres parades
d’autobús de Bellavista perquè els

usuaris i les usuàries
d’aques t transport públic puguin accedir més
fàcilment als vehicles. En
concret, les plataformes
s’han instal·lat a les parades de la plaça d’Espanya, del carrer de Girona
i del passeig d’Andalusia,
a Bellavista.
Es tracta de plataformes de formigó amb
reixes abatibles de fundició d’alumini, que permeten, d’una banda, que altres vehicles no estacionin a les parades i, de
l’altra, un millor accés als
autobusos.
Les plataformes les ha subministrat l’empresa Escofet i han
costat 21.865,63 euros.

Els veïns d’Els Gorcs ja tenen
aigua potable de la xarxa

desembre
dos mil sis
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Les obres per dotar de xarxa
d’aigua potable la urbanització Els
Gorcs, de Llerona, ja estan enllestides i els veïns ja poden sol·licitar
el servei a l’empresa Sorea. Fins
ara, l’aigua provenia dels pous de
la urbanització i del dipòsit situat a
dalt del carrer de l’Estuari, que
gestionava l’antiga junta de
propietaris de la urbanització, ara
Associació de Veïns dels Gorcs, i
que tenia continus problemes de
potabilitat, per l’excés de nitrats
que la feien no potable, i de restriccions, sobretot a l’estiu.
La nova xarxa de distribució
d’aigua potable està dissenyada
tota en polietilè d’alta densitat i
connecta en quatre punts diferents de la xarxa existent a la

urbanització Santa Digna. A més,
s’han instal·lat 8 hidrants soterrats fins ara inexistents perquè la
xarxa no disposava de suficient
capacitat. D’aquesta manera la
urbanització es protegeix del risc
d’incendi i compleix la normativa
vigent que obliga a disposar
d’hidrants. Les obres, que han
comptat amb la col·laboració
d’Aigües Ter-Llobregat, les ha realitzat l’empresa Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA, per un
import de 339.800 euros.
Aquestes obres resoldran els
problemes de potabilitat i de
subministrament d’aigua que
arrossegaven els veïns dels Gorcs
i que els obligava a comprar cada
dia dos tancs d’aigua.

NOU TELÈFON DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS

Es fan nous
passos per
aconseguir un bon
servei d’Internet
L’Ajuntament ha convocat un
concurs per a la implantació d’una
xarxa sense fils que doni accés a
Internet a tot el municipi. El concurs inclou el 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 cobertura.
Amb aquest servei, anomenat
“Projecte e-LFV”, es pretén pal·liar
les 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 on 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 màxim que fixa
el concurs ha de ser inferior a 30
euros mensuals per al servei i inferior a 120 euros per a l’alta.
D’altr a banda, l’Ajuntament i
l’empresa de telecomunicacions
Ono van signar un conveni per al
desplegament de la xarxa de fibra
òptica d’aquesta empresa al municipi, amb l’objectiu principal de
portar el servei d’ADSL als domicilis dels nuclis que disposen de la
xarxa de canalitzacions que el
consistori va fer construir en la
renovació de les voreres.

NOU TELÈFON D’AVARIES
DE SOREA

900 101 338 902 250 370
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S’aprova inicialment el Pla especial
de masies i cases rurals del municipi
La Junta de Govern Local va
aprovar inicialment el Pla especial
de masies i cases rurals, que té
per objectiu identificar i regular les
masies i cases rurals ubicades en
sòl no urbanitzable, i que poden
ser reconstruïdes o rehabilitades.
En t otal s’han cat alogat 391
edificacions a tot el municipi.
Aquest pla és fruit de l’interès
social i local de preservar el patrimoni rural del municipi en les
millors condicions possibles. El pla
estableix la possibilitat de reconstruir o rehabilitar les masies i cases rurals sempre i quan els
treballs es facin tenint en compte
raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. Un cop rehabilitades o reconstruïdes, les masies o
cases rurals s’hauran de destinar
a habitatge familiar, establiment

hoteler (excloent la modalitat
d’hotel apartament), establiment
de turisme rural, o a activitats
d’educació en el lleure. El Pla especial també fa referència a les
condicions d’edificació i assenyala,
entre d’altres, els materials que
s’han d’utilitzar per a la reconstrucció o rehabilitació.

La redacció del pla ha estat
possible gràcies a un conveni de
col·laboració signat per l’Ajuntament de les Franqueses i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, que és l’entitat que
s’ha encarregat de la seva elaboració. El cost del projecte és de
83.200 euros.

En total,
s’han
catalogat
391
edificacions

Comencen les obres de construcció d’un edifici
de 48 pisos de protecció oficial i llar d’infants
al carrer de Martí i Pol de Corró d’Avall
Fa ja uns dies que han començat
les obres de construcció d’un
edifici de 48 habitatges de
protecció oficial en règim de
lloguer al solar que l’Ajuntament
de les Franqueses va cedir per a
aquest fi al carrer de Martí i Pol de
Corró d’Avall. Els pisos, que aniran
destinats a gent jove i a gent gran,
tindran uns 50 m2 de superfície i
plaça de pàrguing i el preu del
lloguer estarà molt per sota del
preu actual de mercat. El termini
d’execució de les obres és de 16
mesos.
La Generalitat de Catalunya va
adjudicar aquestes obres a
l’empresa Proinosa per un import

de 3.831.859,39 euros.
A banda dels 48 habitatges
descrits i les seves respectives
places de pàrquing, als baixos de
l’edifici també està previst fer-hi
un local on l’Ajuntament construirà
la tercera escola bressol del
municipi. La nova llar d’infants, que
portarà el nom de Cavall Fort,
tindrà una superfície de 850 m2
construïts més un pati de 2.725
m2, i les seves aules podran acollir
un total de 115 nens i nenes
d’edats compreses entre els 0 i
els 3 anys.
El projecte, obra de l’arquitecte
Jordi Parcerisas, inclou 3 aules
per a infants de 2 a 3 anys, 3 aules

per a infants d’1 a 2 anys i 2 aules
de 0 a 1 any. El projecte també
preveu una sala d’usos múltiples,
que també acollirà el servei de
menjador, i dues sales de
psicomotricitat. Les aules estan
obertes al pati, amb una orientació
sud-est favorable, protegides per
un ràfec que crea el propi edifici.
Cada aula té un pati de jocs propi,
que es comunica amb un pati
comunitari més gran. Entre aules
es situen els canviadors i serveis,
oberts amb vidre a les aules per
poder mantenir el control visual
dels infants. El pressupost
d’execució per contracta puja a
627.494 euros.
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dos mil sis
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Ajuntament i Generalitat signen un conveni
per construir 86 pisos de lloguer de protecció
oficial i una nova llar d’infants a Bellavista
El passat 10 d’octubre el director general d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Gascó, i l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, van signar el conveni per a la construcció d’habitatges de protecció oficial i una llar
d’infants a la plaça de Catalunya
de Bellavista. El conveni té per
objecte la cessió per part de l’Ajuntament a l’Institut Català del Sòl
d’un solar de propietat municipal
de 2.845,09 m2 de superfície que
serveixi de suport físic per a la
realització, per part d’aquest últim,
d’una promoció pública d’habitatges de lloguer per a joves. El local
en planta baixa que resultarà
d’aquesta promoció es destinarà
a equipament públic, concretament una llar d’infants, que serà
adquirida pel consistori.
A finals de setembre, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ja va presentar a l’Ajuntament
un estudi de viabilitat per a la construcció d’aquest edifici. En l’informe, la Generalitat conclou que en
el citat solar hi caben 86 habitatges d’uns 45 m2 de superfície,

Plànol de l’informe de l’edifici realitzat per la Generalitat de Catalunya

una llar d’infants que ocuparà uns
1.000 m2 de superfície i un aparcament de 1.800 m2. La pendent
que té el terreny fa que en l’estudi
l’administració autonòmica hagi
previst fins a vuit nivells d’edificació,
distribuïts de la següent manera:
-Nivell 1: aparcament
-Nivell 2: 10 habitatges, llar d’in-

fants i aparcament
-Nivell 3: 10 habitatges i llar d’infants
-Nivell 4: 22 habitatges i aparcament
-Nivell 5: 28 habitatges
-Nivell 6: 8 habitatges
-Nivell 7: 6 habitatges
-Nivell 8: 2 habitatges

L’Ajuntament rep una subvenció del PUOSC
per a l’endegament de la riera Carbonell

desembre
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El Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) de la Generalitat ha atorgat una subvenció de
200.000 euros a l’Ajuntament per
al projecte constructiu d’una rotonda i la canalització de la riera
Carbonell, obres que començaran
a la zona esportiva de Corró d’Avall
l’any vinent. Aquesta subvenció del
PUOSC se suma als 155.000 euros
que l’Ajuntament rebrà del fons
Feder per al mateix projecte, pressupostat en 1.987.621,81 euros.
El projecte es basa en la urgència de condicionar el pas i la distribució de vehicles en aquest punt,
mitjançant una rotonda que unirà

el carrer del Tagamanent i el de la
Riera, via que connectarà amb la
Ronda Nord i amb la futura continuació del c/ Girona, que es preveu
que creui per sota la via del tren.

Aquesta actuació implicarà la canalització de la riera Carbonell, que
evitarà desbordaments quan hi
hagi pluges fortes com les que van
inundar la zona l’estiu passat.

urbanisme «««««

La Generalitat
arranja el ferm
de la N-152a
La Generalitat ha estat del 20
de novembre al 17 de desembre
fent obres per millorar el ferm
malmès de la N-152a al seu pas
per les Franqueses. En concret,
s’han apedaçat les zones més deteriorades del paviment de la carretera de Ribes, compreses entre Can Mònic i el terme municipal
de la Garriga, al llarg d’uns 5 km.
Dins el projecte de millora de la
carretera, també s’ampliarà la
vorera que ja va construir l’Ajuntament al marge dret de la carretera, a Llerona, i es construiran dos
voladissos sobre els torrents de
Can Villar i de Can Gorcs, 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 N-152a al seu pas per
les Franqueses.
Una vegada acabades les obres,
la Generalitat procedirà a fer la
cessió d’aquest tram de carretera a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, tal i com s’hi va
comprometre en el conveni que
es va signar entre ambdues parts
l’any 2003.

S’arranjaran les
façanes interiors
de l’ajuntament
Gràcies al conveni subscrit entre l’Ajuntament i la Generalitat de
Catalunya properament es portaran a terme les obres de rehabilitació de les façanes interiors de
l’edifici consistorial. Les obres consistiran en l’arranjament de les façanes interiors que es troben deteriorades i costaran 321.537,22
euros, que es finançaran a parts
iguals entre l’Ajuntament i l’Institut
Català del Sòl.
Imatge de la Ronda Nord
presa des del pont del
carrer de Girona

Les obres d’apedaçat del ferm de la carretera han durat un mes

Ja es pot circular per la Ronda
entre Bellavista i Can Mònic
en els dos sentits de la marxa
El passat 5 d’octubre es va obrir
finalment al trànsit la totalitat del
tram de la Ronda Nord que va des
de Bellavista fins a Can Mònic. Tot
i que el tram que es va obrir té dos
carrils de circulació, a mesura que
s’arriba a la rotonda de Can Mònic
es converteix provisionalment en
un únic carril, per raons de seguretat, mentre durin les obres de
soterrament de la via que s’estan
fent actualment a l’altura de Can
Calet.
Amb l’obertura d’aquest tram
de la Ronda Nord, que s’ha fet
amb més d’un mes de retard
segons el compromís a què va
arribar l’administració autonòmica
amb l’Ajuntament, es dóna respos-

ta a les demandes que el consistori
franquesí havia fet durant mesos
per millorar el trànsit del nucli urbà
de Bellavista, ja que en estar tallat
aquest tram de via, els vehicles
havien de sortir forçosament en
aquest punt, provocant greus
problemes de trànsit. A més, el fet
que els dos carrils es convertissin
en un de sol a la sortida de Bellavista havia provocat nombrosos
accidents de trànsit.
Aquest tram de Ronda Nord que
es va obrir finalment el mes d’octubre ha estat uns quinze mesos
tancat al pas de vehicles, tot i que
en sentit contrari, des de Can
Mònic fins a Bellavista, hi circulen
des del 14 de juny de 2005.
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»»»»» benestar social i joventut

El Punt d’Informació Juvenil treballa
per a l’emancipació dels joves

El Punt d’Informació Juvenil informa els joves sobre feina, formació i habitatge

Tant des de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya com des d’altres organismes oficials que treballen
amb joves s’estan impulsant polítiques de joventut especialment relacionades amb formació, treball i
habitatge, ja que aquests eixos
constitueixen els elements bàsics
de la vida de la persona i condicionen el seu procés d’emancipació.
Des del Punt d’Informació Juvenil aquests temes sempre han tingut un espai important, però conscients de la nova realitat s’hi està
donant una nova orientació, ampliant informació i oferint nous
serveis relacionats amb aquestes
temàtiques:
INFOFEINA, espai monogràfic
relacionat amb el món del treball
on els joves poden trobar una
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cartellera d’ofertes laborals, informació sobre oposicions, llocs on
cercar feina per Internet, documentació relacionada amb temàtiques laborals, documentació de
recerca de feina (com fer un currículum, una carta de presentació...), xerrades i tallers...
HABITATGE, informació sobre
ajuts, documentació, relació de
webs on trobar aquests ajuts,
informació general...
FORMACIÓ, informació dels
ensenyaments tant reglats com
no reglats, on es pot consultar
quines matèries tenen, realització
de cursos, com per exemple el de
monitors, amb l’objectiu no només
de formar els joves sinó també donar alternatives laborals i reforçar
el teixit associatiu del municipi.
Un dels darrer s ser veis que

s’ha iniciat a partir de novembre
és la col·laboració amb l’Institut
Català de les Qualificacions Professionals per tal d’informar els
usuaris de les proves per a l’obtenció de títols de formació professional mitjançant l’acreditació
de l’experiència laboral.
El Departament d’Educació i
Universitats, a través de l’Institut
Català de les Qualificacions Professionals permet que qualsevol treballador en actiu, amb una experiència mínima de dos anys en el
sector del títol professional convocat, pugui iniciar un procés que
pot culminar amb l’obtenció d’un
títol de formació professional de
grau mitjà o de grau superior.
Els sectors professionals per als
quals s’ha obert procés són els
següents: agricultura intensiva,
jardineria, activitats esportives,
pesca i navegació, comerç, equips
i instal·lacions elèctriques, restauració, turisme, informàtica, manteniment electromecànic de màquines i línies, instal·lacions de fred,
climatització i calor, sanitat, farmàcia, atenció sociosanitària, educació infantil i secretariat.
Tothom que en vulgui conèixer
més detalls pot adreçar-se al Punt
d’Informació Juvenil, Espai Zero,
situat al Centre Cultural de Bellavista (C/ Astúries, 1, dimarts i dijous, de 17 a 20.30 h, tel. 93 840
46 24) o a la Nau Can Ganduxer
(Av. de la Sagrera, 1, dilluns i
dimecres, de 17 a 20.30 h, tel. 93
840 49 67). Correu electrònic:
pij.franqueses@lesfranqueses.cat.

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

benestar social i joventut «««««

Quatre-centes persones assisteixen
a la Festa de les Golfes 2006
El passat 21 d’octubre, a la plaça
del Centre Cultural de Bellavista,
es va dur a terme la Festa de les
Golfes 2006. Enguany la festa va
acollir diferents parades que de
17 a 20 h van estar obertes a tots
els veïns del barri, i en especial als
infants i joves del municipi. Entre
les parades podem destacar:
-Parada de menjars de tardor:
castanyes calentes a càrrec de
l’Esplai de Corró, bunyols africans
a càrrec de l’associació Ñodema
Kafo i tot un seguit de platets dolços i salats d’origen marroquí a
càrrec de l’Associació Ibna Sinaa,
els integrants de la qual van compartir amb el públic assistent un
sopar del ramadà.
També es va poder gaudir d’un
taller de trenes i henna a càrrec
de les entitats anterioment esmentades, del taller de globus
modelables i de maquillatge a
càrrec de l’Associació Juvenil La
Teia, de les portes obertes dels
equipaments del Casal Infantil
Municipal de Bellavista i del Centre Municipal de Joves de Bellavista, de les seves activitats i tallers,
del campionat de rol en directe...
A més, entitats del barri com el
Grup de Diables Els Encendraires i
la JOC també van posar el seu

estand.
Inflables, l’animació infantil, l’actuació de les
carioques, l’espectacle
de foc, l’estand del Punt
d’Informació Juvenil o el
concert jove de la tarda
també van contribuir
perquè les Golfes sigui,
com és any rere any, un
èxit de participació. Enguany han assistit a l’acte unes 400 persones.
En aquesta edició l’activitat estrella va ser el
I Concurs de Fotografia
Golfes 2006. El tema del
concurs era la pròpia
festa, organitzada des
de l’Àrea de Benestar
Social, Joventut i Sanitat. Per aquest motiu les inscripcions van començar a les 16.30 h,
ja que les activitats s’iniciaven a
partir de les 17 h, i els participants
es podien inscriure en la modalitat
de fotografia digital o analògica en
blanc i negre.
Cada participant podia presentar un màxim de 5 fotografies, que
en el cas de les digitals van poder
descarregar a partir de les 19 h
a la botiga Sara M. i en el cas de
les analògiques cada participant

Imatge digital guanyadora de la categoria A del
Concurs fotogràfic, obra d’Alejandro Abellán

les podia revelar en el mateix Centre de Joves.
El veredicte del premi a la millor
fotografia analògica es va fer el 10
de novembre al Centre Municipal
de Joves de Bellavista durant la
inauguració de l’exposició de fotografies sobre la festa. El guardó
se’l va endur Cristina Requena.
El veredicte dels premis de les
fotografies digitals es va dur a
terme el mateix dia. La regidora
de l’Àrea de Benestar Social,
Joventut i Sanitat, Rosa Colomé,
va ser l’encarregada de donar els
premis a les millors fotografies un
cop el jurat va acabar la deliberació. Els guanyadors van ser:
-Categor ia A (menors de 16
anys): Alejandro Abellán per la
fotografia Cabró , amb un lot de
material fotogràfic.
-Categoria B (a par tir de 16
anys): la Federació JOC del Vallès
per la fotografia La belleza natural y el maquillaje, amb 100 € en
material fotogràfic.
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Imatge analògica guanyadora de la
categoria de blanc i negre del Concurs
fotogràfic, obra de Cristina Requena
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»»»»» benestar social i joventut

S’organitzen moltes activitats en la setmana
contra la violència de gènere

L’actuació
del grup
Artristras a
la plaça de
l’Ajuntament
va ser molt
lluïda

Les Franqueses va celebrar entre el 20 i el 26 de novembre la
Setmana conta la violència de
gènere. Amb el lema “Tu en tens
les peces” es van organitzar diversos actes amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència vers
les Dones, que es commemora
cada any el 25 de novembre.
Al llarg de la setmana es van

poder visitar dues
exposicions murals,
una sobre “Les dones que fan història”,
al Centre de Joves
de Corró d’Avall, i una
altra sobre “La setmana de les dones
sense oblidar-se dels
homes”, al Centre de
Joves de Bellavista.
A més, entre el 20 i el
25 de novembre al
Centre de Salut les
Franqueses-Granollers Nord hi havia
l’exposició “Tu en
tens les peces”.
El Teatre-Auditori de Bellavista
va acollir una sessió de cinefòrum
sobre el film “Caos”, al qual van
assistir 250 alumnes de l’IES Lauro. També es van programar dos
tallers: “Tots i totes per a tothom”,
al Centre de Joves de Corró d’Avall,
i un taller de prevenció d’agressions, a càrrec de Manel Luque,
sergent en cap de la Policia Local

de Vacarisses, que va comptar
amb 30 assistents.
L’acte central de la setmana va
tenir lloc el 25 de novembre a les
12 h a la plaça de l’Ajuntament,
amb la lectura del manifest contra la violència vers les dones i
l’actuació del grup Artristras, que
va presentar l’espectacle “La Dona
i la Terra”. Els actes de la Setmana
contra la violència de gènere van
finalitzar el mateix dia al vespre
amb la projecció de la pel·lícula
“Soles” al Centre de Joves Bellavista. Durant tota la setmana
també es va poder consultar a la
Biblioteca Municipal un fons documental i una guia bibliogràfica sobre aquest tema.
D’altra banda, l’Àrea de Benestar Social i Joventut tenia previst
fer, amb l’edició d’aquest butlletí ja
tancada, onze tallers de prevenció
de relacions abusives a l’IES Lauro
durant la primera quinzena de desembre. Està previst que aquests
tallers beneficiïn un total de 325
alumnes.

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

Es presenta l’estudi de base per a la planificació
del sector agrícola i ramader del municipi

Oriol Ansón, secretari general de JARC, va fer una conferència sobre el sector

El passat 16 de novembre va
tenir lloc al Centre de Recursos
Agraris la presentació, a càrrec
de Vicenç Planas i Agàpit Borras,
de la segona fase de l’estudi sobre la planificació estratègica del
sector agrícola i ramader de les
Franqueses del Vallès.
Després de l’explicació sobre les
dejeccions ramaderes i el consum
d’aigua per a usos agrícoles van
apuntar les línies estratègiques
per a desenvolupar el sector agrícola i ramader del municipi, que
són:
Preservar la integritat del teixit
i de l’espai agrari:
_Donar a conèixer el patrimoni
agrari i rural del municipi.
_Garantir l’adequació dels instruments de planificació territorial
i normatius.
Millorar la viabilitat i afavorir el
relleu generacional de les explotacions:
_Incrementar els serveis i l’assessorament al sector.
_Millorar la viabilitat tècnica de
les explotacions agràries.
_Millorar la gestió de l’aigua per
a usos agraris.

Diversificar les orientacions productives de les explotacions:
_Valoritzar la producció local i de
qualitat.
_Aprofundir en la prospecció de
noves orientacions productives.
Acte seguit, Oriol Ansón, secretari general dels Joves Agricultors
i Ramaders de Catalunya, va fer
una aproximació del sector i una
anàlisi dels últims anys, exposant
aquelles inquietuds que van manifestar als diferents partits polítics
que són d’interès per al sector.
També hi va prendre part un pagès del parc agrari del Llobregat
reivindicant la seva condició de
pagès i manifestant la necessitat
de vetllar per l’agricultura i ramaderia com a activitat econòmica.
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»»»»» dinamització econòmica

S’ajuda les persones en situació
d’atur a trobar feina a través dels
Itineraris Personals d’Inserció

Les tutories de seguiment de cada usuari es porten a terme al Club de la Feina
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Des de l’Àrea de Dinamització
Econòmica se segueix treballant
per la plena ocupació, i per aquest
motiu, el passat mes de novembre
es va iniciar el projecte Itineraris
Personals d’Inserció per poder
donar més recursos a les persones que estan en el procés de
recerca d’ocupació.
Les persones interessades a
realitzar aquest programa tenen
una primera entrevista amb el
servei d’inserció on se les informa
dels contingut del programa i els
seus objectius i permet al professional obtenir coneixements del
perfil professional de l’usuari, les
seves necessitats, aptituds i interessos i poder dissenyar l’itinerari
ocupacional que s’haurà de seguir.
Tot aquest procés individualitzat,
que es realitzarà en vàries fases,
produirà un intercanvi d’informa-

ció que ha de permetre fer una
diagnosi sobre l’empleabilitat dels
usuaris, i a partir d’aquí, definir
conjuntament les accions posteriors a realitzar.
Les persones que tenen especials dificultats per a la inserció,
degut a barreres que han assumit
o desenvolupat i que mostren
desànim per a la recerca d’ocupació, falta de confiança en les
seves possibilitats per trobar feina,
presenten traves en la decisió i en
la recerca de solucions a la seva
situació de desocupació i se senten
incapaces de responsabilitzar-se
del seu propi projecte personal
d’ocupació i formació, passaran a
rebre orientació professional a
través de sessions de motivació i
orientació, suport a l’autoestima i
habilitats comunicatives.
Amb aquelles persones interessades i capacitades per a la recer-

ca activa de feina es crearan grups
en què, de forma voluntària, el demandant amb l’ajut del tècnic i
amb un caràcter eminentment
pràctic s’exercitarà d’una manera conductual com superar entrevistes, ja que l’entrevista laboral
és una de les tasques decisives
per a l’èxit en la recerca d’ocupació.
Es pretén incrementar els coneixements teòrics bàsics i els recursos personals dels demandants
d’ocupació perquè afrontin l’entrevista de treball així com els diferents processos de selecció amb
més possibilitat d’èxit.
Tots els usuaris rebran el suport
necessari i l’avaluació del seu grau
de participació en el programa a
través de les tutories personalitzades, que consistiran en l’acompanyament individualitzat en el
procés de recerca de feina, que
consistirà a treballar les competències de la persona, objectius
reals d’ocupabilitat, confecció
d’una agenda, elaboració d’un
llistat de possibles ocupadors,
estratègies i recursos, punts forts
i punts febles, tècniques de màrqueting personal i, finalment,
s’acorden pautes a seguir.
Les tutories de seguiment es
portaran a terme al Club de la
Feina, espai on els demandants
poden acudir una vegada han
cobert les diferents fases del
procés d’orientació.
Durant tot aquest procés, la
insertora laboral del servei farà el
seguiment i estarà al corrent de la
situació de les persones candidates que estiguin preparades per a
la seva incorporació al món del
treball i que seran derivades a les
ofertes de treball més adequades.

consells del poble «««««

Consell del Poble de Llerona
Benvolguts/des lleronins i lleronines, quan arriben aquestes dates, que coincideixen amb les Festes de Nadal, acostumo a fer balanç dels propòsits i dels fets realitzats al llarg de l’any.
Bé, fent aquesta reflexió voldria
destacar alguns fets que amb tota
seguretat tindran una transcendència per a tots els lleronins:
>Totes les obres realitzades
durant aquest any a Llerona, de
les que ressaltem les següents:
-Arranjament dels carrers de
Catalunya i d’Àngel Guimerà.
-Subministrament aigua al Pla
de Llerona.
-Xarxa d’aigua potable a la urbanització Els Gorcs.
-Construcció de la rotonda a la
ctra. de Marata.
-Construcció de voreres al Consell del Poble.
>La Festa Major serà organitzada per una Comissió que es crearà
en breu, i que amb tota seguretat
dinamitzarà la participació i el
manteniment de les tradicions del
nostre poble de Llerona.
>S’ha consolidat el Casal del Con-

sell de Poble, que com tots ja sabeu està ubicat a l’antiga casa de
la mestra del Pla de Llerona. És un
espai amb les condicions necessàries per esdevenir un lloc de trobada i convivència.
>A nivell personal, el proper mes
de gener farà dos anys que vaig
assolir la presidència del Consell
del Poble. Durant aquest temps
l’objectiu prioritari del Consell ha
estat que aquest fos realment
l’instrument de representació i de
reivindicació de les necessitats del
nostre poble, i el pont de diàleg i
convivència de tots els lleronins.
No puc deixar de mostrar el meu
agraïment per la col·laboració i
participació , que tant els membres
del Consell com la resta de persones que participen en les sessions
plenàries, m’han dispensat. No
obstant, m’heu de permetre que
faci una menció especial a algunes
de les persones que, per diferents
motius han significat un ajut decisiu
i el naixement d’una bona amistat:
gràcies a en Pere Pou i l’Esteve
Pujal. Estic segur que des del lloc
on esteu, continueu vetllant per

tots nosaltres.
També us voldria parlar de projectes de futur, fent un detall de
les accions que considero més rellevants:
>Continuarem, amb fermesa, la
defensa de l’espai agrari del nostre
Poble i molt especialment manifestarem la nostra disconformitat al
Quart Cinturó.
>Iniciarem les gestions per a la
tramitació de l’aprovació inicial del
Projecte de la Zona Esportiva de
Llerona, com també la ubicació
d’espais lúdics i culturals com el
Parc del Falgar, que a la vegada
ens possibilitarà gaudir d’activitats
relacionades amb la natura.
>El proper 8 de gener celebrarem el 10è aniversari de la constitució del Consell del Poble. Esperem la participació de tots els lleronins i amics de poblacions veïnes.
I, finalment, us vull desitjar un
Bon Nadal i un venturós i harmoniós 2007.
Ferran Jiménez i Muñoz
President del Consell del Poble
de Llerona

Consell del Poble de Corró d’Amunt
Recordant els últims esdeveniments em sumo a les felicitacions
adreçades al senyor Francesc
Torné, el nostre alcalde:
El felicito, perquè gràcies a ell
ens podem seguir queixant de
l’excessiva velocitat i perillositat del
trànsit rodat al nostre poble;
perquè gràcies a ell l’estudi que va
encarregar i pagar el Consell de
Poble per millorar el nucli urbà de
Corró d’Amunt no ha servit per a
res. Il·lusions, temps i diners llençats en va, gràcies al Sr. Torné i a
la seva incapacitat de gestió i negociació amb les altres administracions catalanes.
El felicito, perquè gràcies a ell
ens podem seguir queixant que hi
ha un contenidor que dificulta
greument la visibilitat en un
encreuament i cada dia ens la

juguem al passar per aquell punt.
El felicito, perquè gràcies a ell
encara tenim goteres al sostre de
l’antiga escola de Corró d’Amunt.
El felicito, perquè gràcies a ell
encara no tenim habilitat un espai
adequat al darrere de l’antiga casa
de la mestra per netejar i rentar
els utensilis i materials utilitzats a
les festes populars.
El felicito, perquè gràcies a ell
encara no tenim una marquesina
on poder refugiar-nos de les
inclemències meteorològiques
mentre esperem el pas del
transport públic.
El felicito, perquè gràcies a ell
encara no tenim un mirall a l’encreuament del carrer Unió amb el
carrer Major, i cada dia ens la
juguem al passar per aquell punt.
El felicito, perquè gràcies a ell

encara patim per evitar que els
fanals de Can Suquet ens caiguin
al cap.
El felicito, perquè gràcies a ell
tindrem una zona esportiva que
ens permetrà formar equips de
futbol, pàdel, petanca... en installacions equiparables a les d’equips
de l’elit mundial però no ens permetrà portar-hi els nostres fills a
esbargir-s’hi una estona.
El felicito, perquè gràcies a ell
ens podem seguir queixant que
les decisions i acords del Consell
del Poble, mentre ell segueixi a
l’alcaldia, no serveixen per a res.
Bones Festes!

desembre
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Josep Martínez i Clavell
President del Consell del Poble
de Corró d’Amunt
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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

La hipertensió arterial
Consisteix a tenir la pressió de la sang per sobre dels valors normals (140/
90, en diabètics 130/80). Pot fer mal al cervell, al cor, al ronyó i al sistema
arterial en general. Està molt relacionada amb les embòlies cerebrals. Això
empitjora si, a més, es fuma, es beu alcohol, s’està gras, no es fa exercici, es
viu amb estrès o es mengen molts greixos.
Si li han diagnosticat hipertensió arterial, no oblidi
que és una malaltia crònica,
l’acompanyarà sempre. El
seu metge l’ajudarà a aprendre a viure amb ella, però
amb bona qualitat de vida.
Canvis en l’estil de vida
Moltes persones que tenen
la tensió alta aconsegueixen
tenir-la bé només menjant
poca sal, perdent pes si els
en sobra i fent exercici.
> Per menjar menys sal:
eviti aliments precuinats,
pastilles de brou i salaons.
Cuini sense sal. Substitueixi la
sal per condiments d’herbes
aromàtiques, all, ceba, pebre,
llimona o vinagre. Cuini al vapor, a la planxa o bullits. Utilitzi oli d’oliva. Als restaurants
demani que el seu plat el
cuinin sense sal.
> Deixi de fumar, no begui
gaire alcohol.
> Faci exercici adequat a la
seva edat i estat de salut,
com per exemple caminar
tres vegades a la setmana
durant 30 minuts a pas
lleuger.

> Mantingui una actitud positiva. Resoldre els problemes
d’un en un ajuda a viure més
tranquil.
> Aprengui a prendre’s la
pressió a casa seva. El seu
metge o infermera li explicaran com fer-ho i quin aparell
és l’adequat.
Medicació
Si li recepten medicaments,
pot ser que els hagi de
prendre tota la vida. Estableixi una rutina diària per no
oblidar-se mai de la medicació.

En cas que noti que no es
troba bé o davant de qualsevol dubte, consulti sempre
el seu metge, infermer o
farmacèutic.
Cal saber que alguns medicaments poden fer pujar la
tensió, com l’aspirina, els
antiinflamatoris, medicaments efervescents, medicaments per als refredats,
etc.
Així mateix, si ha pensat
prendre algun tipus de remei
d’herboristeria, homeopatia o
altres, consulti-ho amb el seu
metge de capçalera.

desembre
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NOU TELÈFON PER DEMANAR HORA AL METGE
Ja NO heu de trucar al vostre CAP per programar la visita al metge de capçalera o al pediatre.

902 111 444

LFDV
pàg. vint-i-tres

»»»»» els grups municipals opinen

PSC
Escric aquest article ja com a
candidat oficial del PSC a l’alcaldia
de les Franqueses del Vallès. Si
l’equip que encapçalo i jo hem
acceptat aquest repte és perquè
estem convençuts que l’actual gestió municipal té moltes esquerdes
que s’han de redreçar, i perquè
tenim un sòlid projecte que ha de
proporcionar en els pròxims anys
molt més benestar a tots els franquesins i franquesines.
L’ajuntament actual ha fracassat en les relacions humanes,
urbanisme i tresoreria. Cal un
ajuntament que no generi enfrontament social, sinó que sàpiga dialogar i trobar sempre el consens.
No pot ser que cada ple municipal
des de fa anys es converteixi en
una batalla dialèctica entre regidors de l’equip de govern i alcalde
contra el públic assistent. No pot

ser la quantitat de litigis i l’enorme
i desproporcionada despesa judicial d’aquest ajuntament. Cal una
cultura política que tingui en
compte els veïns i veïnes del
municipi. L’ajuntament ha de recuperar la confiança dels ciutadans
estant al seu costat i servint els
seus interessos.
Tampoc pot ser una política urbanística de “jardineria” sense
tenir en compte les persones. Calen apostes decidides en transport
públic en zones urbanes i polígons.
No es pot permetre un creixement
que no inclogui places d’aparcament i escoles ben situades.
L’última legislatura ha estat un
exemple de mal urbanisme amb
tres grans “nyaps” que són: el gran
nombre de zones verdes inutilitzades a Bellavista, i que el barri ha
perdut; la mala urbanització de la

zona de l’església de Llerona
(projecte aprovat per l’actual alcalde amb l’única intenció de fotre
el mossèn); i finalment la intenció
de situar la tercera escola de
Corró d’Avall al costat del cementiri
municipal requalificant sòl no
urbanitzable, quan hi ha espai al
centre de Corró d’Avall a la plaça
de can Prat, on s’hi vol fer un centre cultural que es podria fer on hi
ha l’actual al costat de l’església
de Santa Eulàlia. És un greu error
per al futur que si la majoria de
veïns de Corró d’Avall poden anar
a l’escola a peu, hagin d’agafar el
cotxe per fer-ho a una zona
allunyada del nucli.

ta Maria i els paratges que
l’envoltaven, ara no fem més que
veure-hi residències de classe alta,
totalment inassequibles per als
joves del poble.
Al barri Bellavista tampoc es
quedava curt. El creixement urbanístic ha fet plegar els pocs
pagesos que hi havia, ha privat de
l’entorn verd als veïns i la mala
planificació ha convertit dipòsits
d’aigua en zones verdes.
A Corró d’Avall només fa falta
mirar l’entorn de l’ajuntament i el
sector Mas Colomer.
Aquest creixement, si en el seu
dia ja el vam criticar per desmesurat, el senyor Torné i el seu equip
de govern l’han planificat de la
pitjor manera possible, han descuidat reservar sòls per a la
construcció d’equipaments de primera necessitat, fet que els ha

portat a aprovar modificacions del
POUM de forma continuada al llarg
de la legislatura i a convertir zones
catalogades com agrícoles al
POUM de 2002 en zones urbanitzables.
Al sr. Torné se li ha quedat petit
el creixement urbanístic que va
preveure el 2002, s’està menjant
desesperadament metres i més
metres de sòl agrícola; el sr. Torné
ens conduirà a revisar el POUM a
meitats de la legislatura vinent. Si
seguim el seu ritme i ambició, en
qüestió de cinc anys, de les Franqueses, en quedarà res?

Esteve Ribalta i Sánchez
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

ERC
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A principis de l’any 2002 l’ajuntament va aprovar la revisió del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), document on es
reflecteixen els usos possibles a
cada centímetre quadrat de sòl
municipal. Aquesta revisió es va
aprovar exclusivament amb els
vots a favor de CiU, obviant el que
deien la resta de representants
polítics de l’ajuntament, quedant
lluny del consens que s’acostuma
a cercar en coses tan transcendentals.
Aquest estudi, si bé continuava
protegint l’espai agrícola de Marata i de Corró d’Amunt, ja dibuixava
un fort creixement urbanístic a
Llerona, Corró d’Avall i al Barri
Bellavista.
A Llerona, el nyap és més que
evident, aquells als qui ens agradava contemplar l’església de San-

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

els grups municipals opinen «««««

GIPF
A les Franqueses tenim un Pla
General Urbanístic que com aquell
qui diu encara l’estem estrenant.
En canvi, són cada vegada més
nombroses les modificacions que
es fan d’aquest PGOU. El nostre
alcalde diu que el Pla General és
un element viu, però sembla que ja
estigués mort abans de néixer.
Quan només fa 4 anys que el
tenim, resulta que ens adonem
que no tenim espais previstos
d’equipaments i zones verdes
necessaris per a una població que
continua creixent a un ritme molt
superior al que seria desitjable per
poder absorbir les necessitats
intrínseques d’aquest mateix
creixement demogràfic. Ja ha
començat a ser un costum que el
dia abans que els nens comencin
l’escola, alguns d’ells no sàpiguen
si tindran un col·legi on anar. En el

millor dels casos es poden trobar
que han de conviure les seves
hores lectives amb els obrers de
la construcció que s’afanyen per
acabar la seva escola.
El nostre Pla General s’ha
convertit en una mena de puzle on
comencen a sobrar peces que no
sabem on posar. De sobte ens
adonem que no tenim terreny per
fer una altra escola que ens farà
falta molt aviat, que no tenim
espais per construir les vivendes
de protecció oficial, etc. Llavors
comencen les permutes de terrenys i els canvis d’usos dels mateixos. Construïm les vivendes de
protecció oficial en terrenys pensats per a zones verdes.I precisament a Bellavista, on la densitat de
població es la major del municipi.
Posem un camp de futbol que el
cataloguem de zona verda també

a Bellavista, en una altra jugada de
permuta de terrenys derivada de
la manca de planejament urbanístic.
L’únic factor comú a l’urbanisme
de les Franqueses que no té problemes de terrenys, és la promoció
i construcció de vivendes. Potser
és el que dóna més diners, no ja
als promotors, que per a això estan, sinó a l’Ajuntament.
En definitiva, el paradís immobiliari en què s’ha convertit el nostre
municipi, crec que almenys s’hauria de veure compensat per una
planificació correcta dels serveis
que després s’han de donar dins
d’un creixement sostingut.

perllongació de la C-60 des de
Mataró fins a la Garriga passant
pel mig de Marata i Corró d’Amunt.
Per aturar-lo cal que tots,
absolutament tots, ens impliquem
en la mesura de les nostres
possibilitats i no ens podem quedar només dient NO i prou. Cal dir
no i demostra-ho amb els fets.
No és admissible que el govern
de les Franqueses presenti mocions oposant-se al Quart Cinturó i
a l’hora de les mobilitzacions no
les encapçali. Des d’Els Verds trobem a faltar el senyor Torné i els
seus companys de govern encapçalant les accions de protesta, tal
i com va fer ara fa 10 anys.
No sabem encara per què no
han penjat les pancartes municipals en contra del Quart Cinturó.
Per això, quan el govern és un
mal govern cal que els ciutadans

prenem les regnes i siguem nosaltres qui tornem a impedir que per
culpa dels interessos d’uns pocs,
els ciutadans del Vallès, Baix Llobregat, el Penedès i el Maresme
hàgim de perdre territori i, per
tant, qualitat de vida.
I com ara fa 10 anys hem de ser
conscients que tant CiU com el
PSC-PSOE amb això s’hi posaran
d’acord i potser, fins i tot, amb el
suport d’ERC i IC-EuiA. Recordeu el
túnel de Bracons.
Per tant ara és el moment de no
defallir i apostar fort per nosaltres
mateixos i pel nostre entorn.
NO al Quart Cinturó.
Salut i ecologia.

Joaquim Grau Rueda
Regidor del Grup
d’Independents Progressistes
de les Franqueses

EV
Quan estigueu llegint aquest article, la manifestació del 3 de
desembre contra el Quart Cinturó
ja s’haurà fet, però no serà la
darrera oportunitat que tindrem
per fer sentir el nostre més gran
rebuig per aquesta bestiesa.
Aquesta infraestructura a més
de no ser necessària, ens destruirà el territori i el que és més greu,
acabarà amb la nostra qualitat de
vida i continuarà apostant per un
model de mobilitat que ja se sap
fracassat. Tots els tècnics en
mobilitat saben que quantes més
carreteres es fan, més vehicles hi
circulen i més col·lapse generen:
és l’anomenat trànsit induït.
Tampoc ens podem deixar
enganyar pels canvis de nom. Ara
ja no li diuen Quart Cinturó, ara
l’anomenen «autovia orbital». A
més ho volen desvincular de la

Ferran Gontán Ferrer
Regidor d’Els Verds
607 11 26 76
lesfranqueses@elsverds.org

desembre
dos mil sis

LFDV
pàg. vint-i-cinc

»»»»» els grups municipals opinen

PP
Como concejal del Partido
Popular en Las Franquesas
del Vallés y en representación
a mi partido, agradezco la
confianza en los ciudadanos
del pueblo, ya que el próximo

2007 se cumplirán cuatro
años como representante del
PP en nuestro municipio.
Josep Badia y la junta del Partido Popular les desea unas
felices fiestas y un próspero

año 2007.
Josep Badia Torrents
Regidor del Partit Popular
de Catalunya
badia382@hotmail.com

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

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
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

»» 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

LFDV
pàg. vint-i-set

