»»»»» 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
088
93 861
085
902 23
93 842

75 75

20 22
50 00

93
93
93
93
93
93
93

76
45
30
58
65
70
39

12 40

> 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

846
846
844
846
846
846
849

76
42
40
62
06
83
39

> Centres de salut
CAP Bellavista
CAP Corró d’Avall

93 861 80 30
93 840 42 00

> Farmàcies

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

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

> Centres per a la gent gran

93
93
93
93

840
840
840
840

57
49
46
49

80
67
24
67

93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

840
849
846
849
846
840
846
840
840
861
844

35
84
62
55
32
28
56
26
39
62
30

75
83
29
94
16
52
36
53
30
57
40

93
93
93
93

849
849
849
849

26
28
31
31

38
38
04
04

> 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
IES Lauro
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany
Escola d’Adults-Centre d’Autoformació
Centre d’Innovació i Form. Ocupacional
Centre Tècnic del Vallès
Centre de Recursos Agraris

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

> 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

840
846
846
840

03
87
86
59

05
00
99
90

93
93
93
93

Complex Esportiu Mpal. (pisc. coberta) 93 840
Zona Esportiva de Llerona
670 09
Camp de Futbol de Corró d’Avall
670 09
Pistes Municipals de Petanca
637 78
Zona Esportiva Mpal. Corró d’Amunt
637 78

48
45
45
57
57

80
28
27
46
45

65
43
83
57
31

06
88
16
82
04

> Instal. lacions esportives

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

93
93
93
93
93

846
840
846
840
849

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

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

93 840 57 80
93 846 65 06

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
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

març

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

MOLT IMPORTANT!

LFDV
pàg. dos

opinió «««««

Carrers aixecats,
millora social
FOTO: Dolors Porredon

molts sentits.

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

És veritat que ja fa anys que
aixequem els carrers per tal de
millorar l’estat de les voreres i
els serveis públics. Estic segur
que les obres comporten moltes
molèsties a la ciutadania, als
comerços, és a dir, a tots plegats.
Estem fent un gran esforç per
millorar l’espai públic més usat
per tothom, com són les voreres,
que són un element necessari en

Les voreres ens han de
permetre accedir a tot arreu,
amb plenes garanties. Per tant,
han de complir unes condicions
d’amplada, amb elements com
els guals, que permetin l’accés a
persones de diversa edat i
condició. També s’han de soterrar els serveis i preveure el futur
cablatge de comunicacions, com
també facilitar el desguàs en dies
de pluja.
Per això, l’estat i les condicions
de les voreres en la zona urbana
és vital per millorar les condicions
de vida de la gent del poble.

barreres arquitectòniques ha
estat un objectiu prioritari a
resoldre en els espais urbans.
Les obres, mentre duren,
sempre comporten moltes
molèsties, per això us demano
una mica de paciència, ja que
quan s’acabin podrem gaudir de
tenir un espai públic en correctes
condicions, que tothom agrairà,
petits i grans, comerços i habitatges.
Enguany, continuarem amb els
projectes aprovats i previstos de
renovació de voreres, que són
molt necessaris per a la millora
de la nostra qualitat de vida.

En especial la supressió de les

sumari «««««
4> Hisenda: L’Ajuntament aprova
un pressupost de 40 milions
7> Obres i Serveis: S’eixamplen
i es renoven les voreres de
diversos carrers de Bellavista

9> Urbanisme: El Pla Parcial del
Sector N reordena un accés
important per al municipi

14> Dinamització Econòmica: Gran
assistència a la taula rodona
sobre dejeccions ramaderes

10> Urbanisme: S’acaba la
construcció de la mitjana del
carrer del Tagamanent

17> Esports: El camp de futbol de
Corró d’Amunt tindrà gespa
18> Esports: L’etíop Gebrselassie
fa el rècord a la Mitja Marató
8> Obres i Serveis: Es crea una
nova plaça pública al pati de
l’antiga escola de Bellavista

13> Benestar Social: Conclusions
de l’estudi fet a gent gran

19> Cultura i educació: TV3 grava
un «30 minuts» sobre el Projecte
Roda de l’IES Lauro
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»»»»» hisenda i règim interior

L’Ajuntament aprova un pressupost
de 40 milions per a l’exercici 2006
El Ple de l’Ajunt ament de les
Franqueses de l’1 de desembre
passat va aprovar provisionalment
els pressupostos generals de la
corporació per a l’exercici 2006.
Uns pressupostos amb un total
consolidat de 40.007.043 euros.
Aquests pressupostos es caracteritzen per dos trets fonamentals:
d’una banda, la consolidació d’un
fort component social en la despesa, i de l’altra, el retorn del paper
rellevant de l’esforç inversor dels
últims anys.
Les principals inversions per a
aquest any 2006, que en total sumen 28.945.000 euros, les podeu

consultar en el requadre número
1.
D’altra banda, es continuen
millorant i potenciant els serveis
socials dirigits a totes les persones
que viuen al municipi, com les ac-

tuacions per a la gent gran, les
diverses activitats que es realitzen
en els Centres Municipals de Joves,
o altres activitats de la cultura i de
l’esport. Aquesta despesa es detalla en el requadre número 2.

Despeses en serveis socials
Programa d’Atenció Social Primària
Centres de Joves i Punt d’Informació Juvenil
Escola d’Adults
Patronat Municipal d’Esports
Patronat Municipal de Cultura

375.535
280.290
71.200
738.935
1.473.705

1

Inversions
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Zona esportiva municipal de Corró d’Avall (1a fase B)
Vestidors del camp de futbol municipal de Corró d’Avall
Zona esportiva municipal de Corró d’Amunt
Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font (anualitat 2006)
Conveni ICS per l’adquisició del local del Sector J (llar d’infants)
Llar d’infants del carrer de Martí i Pol
Reforma dels vestidors de l’escola Joan Camps
Remodelació de Can Penyes
Urbanització del Sector P
Urbanització del Sector N
Voreres dels carrers d’Andalusia, de Ponent, d’Aragó i de Girona
Pavimentació del camí de Can Baliarda
Arranjament de la zona verda de Mil Pins
Caminet per a vianants paral·lel al torrent de Santa Margarida
Renovació de les voreres del carrer de Catalunya
Renovació de les voreres del carrer de Sant Antoni de Corró d’Avall
Renovació de les voreres del carrer de la Mare de Déu de la Mercè
Construcció de la mitjana al carrer del Tagamanent
Condicionament d’un tram del passeig dels Til·lers
Voreres dels carrers dels Ametllers, de Menorca, d’Eivissa i de Ponent (2006)
Arranjament de la zona verda de Corró d’Amunt
Altres inversions en infraestructura i equipaments
Construcció de la tanca de protecció del camí de Can Jep
Ampliació del cementiri de Corró d’Avall
Xarxa d’aigua potable a la urbanització Els Gorcs
Equipament infantil
Equips per a processos d’informació
Mobiliari i estris municipals

2

360.000
210.000
1.000
320.000
120.000
420.000
106.000
130.000
24.110.000
1.000
520.000
175.000
250.000
30.000
215.000
115.000
60.000
220.000
86.000
300.000
107.000
337.000
90.000
120.000
452.000
30.000
35.000
25.000

hisenda i règim interior «««««

Pressupost
per àrees de
l’Ajuntament

Urbanisme

Alcaldia

Patronat Esports

Governació

Patronat
Cultura
Alcaldia
Governació
Hisenda
Urbanisme
Obres i Serveis
Patronat Esports
Patronat Cultura
Benestar Social
Din. Econòmica

437.600
1.001.825
2.429.750
329.650
3.628.460
738.935
1.473.705
727.025
282.550

Hisenda

Benestar
Social

Obres i Serveis
Dinamització
Econòmica

Els usuaris del SAC estan plenament satisfets
pel servei rebut, segons una enquesta
Aquesta enquesta tenia com a
objectiu mesurar, per primera
vegada, el grau de satisfacció dels
usuaris del Servei d’Atenció a la
Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès. S’entén
per grau de satisfacció la diferència
entre l’expectativa (o importància)
que un ciutadà té sobre un aspecte
d’un servei i la seva valoració final
una vegada utilitzat aquell servei.
D’aquesta manera s’obté el GAP,
que és el resultat que mesura
aquesta satisfacció. Si el GAP és 0
indica plena satisfacció del ciutadà
(s’han acomplert plenament les
seves expectatives), si és negatiu
indica que no s’ha arribat a atendre
les seves expectatives i, per tant,
caldrà prendre mesures correctores. Si és positiu indica que s’han
superat les expectatives de l’usuari.
Els aspectes que es van analitzar
són els següents :
-Perfil de la població usuària (edat,
sexe, freqüència d’ús)

-Valoració de l’espai físic de les
oficines (informació dins l’edifici)
-Servei personal rebut (tracte
rebut, claredat de les explicacions)
-Qualitat del servei (temps d’espera, senzillesa del tràmit)
Aquests aspectes calia valorar-los
de menor a major amb una puntuació que anava d’1 a 10.
El resultat global de l’enquesta
dóna al SAC un GAP de -0,1, el que
vol dir, tècnicament, que la valoració
de la satisfacció que es dóna als
ciutadans des del SAC és de PLENA
SATISFACCIÓ. Aquest resultat encara té més mèrit si es considera que
els usuaris del SAC tenen un nivell
d’exigència molt alt atès que la
impor tància o expectativa que
tenen sobre el servei que rebran és
de 8,5 sobre 10. La valoració global
que fan del servei una vegada
utilitzat és de 8,5. Aquesta seria,
doncs, la “nota” que posen els
usuaris del SAC al servei rebut.
Pel que fa al perfil dels usuaris cal

destacar el següent:
-Pel que fa al sexe, un 44% són
homes i un 56% dones. Aquesta
proporció es manté aproximadament en les dues oficines (43%-57%
a Corró i 46%-54% Bellavista).
-Pel que fa a la franja d’edat, hi ha
un clar domini de la franja de 26 a
40 anys amb un 61% d’usuaris,
seguit d’un 15% de 18 a 25 anys i
també 15% de 41 a 55. Pel que fa a
usuaris entre 56-70 anys el percentatge és del 7%.
Els resultats d’aquesta enquesta
permetran millorar certs aspectes
per poder oferir un millor servei als
ciutadans i ciutadanes que hagin de
fer ús del SAC. La intenció de
l’Ajuntament de les Franqueses és
que en un futur se’n continuïn
realitzant, ja que el SAC necessita
saber quines són les demandes,
neguits i suggeriments dels seus
usuaris per poder complir l’objectiu
de ser una oficina de proximitat per
a la població.
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»»»»» obres, serveis i medi ambient

Cal separar bé les escombraries i
llençar cada bossa al lloc que toca

Seleccionar correctament la brossa no costa tant, només és posar-s’hi

Ara fa uns tres mesos que vam
iniciar al nostre municipi un nou
repte per a tothom en matèria de
recollida selectiva, a l’instal·lar nous
contenidors de major capacitat i
bicompartimentats, per tal de poder separar la fracció orgànica de
la de rebuig. Es tractava, doncs,
d’una nova experiència on tots i cada
un de nosaltres tenia la possibilitat
de fer-ne ús, millorant d’aquesta
manera el medi ambient i reduint el
cost de la seva gestió SI HO FEM BÉ.
Fer-ho bé és tan simple com
llençar les escombraries a dins dels
contenidors a la part que hi correspon. És a dir, les restes ORGÀNIQUES a la part indicada de color
TARONJA i les restes de REBUIG a
la banda de color GRIS. Oi que
sembla molt senzill? De veritat que
algú pot pensar que fer aquesta
separació sigui molt complicada?
Doncs a dia d’avui hi ha moltes persones que no s’atreveixen a fer-ho,
o simplement pensen que és una
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ximpleria més que demanem des
de l’Ajuntament. Sempre hi ha qui
diu que ell ja paga prou com per
haver d’anar separant les deixalles i
que altra feina té. Totes les opinions
són respectables, però potser cal
que sapiguem una cosa: COM
MENYS RECICLEM, MÉS CARES
SERAN LES TAXES D’ESCOMBRARIES, ÉS A DIR, HAUREM DE PAGAR MÉS.
Hem de tenir en compte que les
deixalles no desapareixen ni es
fonen, s’han de gestionar, és a dir,
que s’han de transportar a una planta i tractar-les segons el material de
què estiguin fetes: plàstic, vidre,
cartró o paper, matèria orgància,
fusta, pneumàtics, material de
rebuig... Moltes d’elles les tornarem
a fer servir un cop reciclades, però
d’altres s’hauran de cremar o bé
emmagatzemar, i això implica més
mitjans i també més espai i, per tant,
més costos. De tot aquest resultant
en sortirà el preu del rebut que ens

NOU TELÈFON DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS

toca pagar. Quina conclusió hem de
treure de tot això? Doncs que COM
MÉS CORRECTAMENT RECICLEM, MÉS ÀGIL FEM TOT EL
PROCÉS I, PER TANT, MENYS ENS
HAUREM DE GASTAR.
Oi que vist des d’aquesta perspectiva ja no sembla tan absurd separar les escombraries? Doncs animeu-vos a fer la separació correctament i ajudeu els nostres veïns i
veïnes perquè ells també la facin bé.
No ens podem deixar portar per qui
no ho fa. Som majoria i cada vegada
en som més. Els nostres fills i filles
són els que ho fan millor i moltes
vegades ens ensenyen a nosaltres.
Doncs aprenem-ne, és bo per a tothom!
Si tenim els mitjans a la nostra
disposició, només cal que els fem
servir. Recordeu que tenim:
-DEIXALLERIA.
-Un servei gratuït per a la RECOLLIDA DE MOBLES on només
telefonant al 900 101 338 (telèfon
també gratuït) se’ls emportaran.
-Contenidors específics per a la
RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER, VIDRE I PLÀSTIC, amb un
increment del seu nombre i dels dies
de recollida a partir de febrer.
-CONTENIDORS D’ESCOMBRARIES BICOMPARTIMENTATS
per separar la brossa orgànica de
la brossa de rebuig.
Fem-ho bé, pel bé de tots. Si no
t’agrada veure trastos i brutícia al
voltant dels contenidors tens els
mitjans per evitar-ho. Sigues solidari
i tingues respecte pel medi ambient,
i evita pagar sancions regulades per
les ordenances municipals. Llençar
trastos al carrer et pot sortir molt
car, sigues llest i estalvia-t’ho!

NOU TELÈFON D’AVARIES
DE SOREA

900 101 338 902 250 370
LFDV
pàg. sis

obres, serveis i medi ambient «««««

L’Ajuntament reforma
la plaça de Can Calet
S’ha acabat de reformar en les
darreres setmanes la plaça de Can
Calet, situada entre el carrer del
Pont i el Camí Antic de Vic, per tal
d’adequar-la i aconseguir unes
millors condicions per al seu ús.
L’actuació ha tingut un pressupost
de 48.000 euros i l’ha realitzat
l’empresa Construccions y Rebajes
Arids.
Les obres de reforma han consistit
en la substitució de les malmeses
llambordes de l’antiga era de la masia
per un paviment de formigó imprès,
la construcció de dos parterres al

llarg de dos dels quatre
costats de la plaça, així
com una barana de
fusta per a la seguretat
dels usuaris de l’espai,
l’adequació de la zona
de jocs infantils amb diversos elements de seguretat i la instal·lació
d’un focus de columna
per a l’enllumenat nocturn. També s’hi han
col·locat diversos
bancs de fusta i papereres.

Una rampa comunica la zona de jocs amb la renovada era

S’eixamplen i renoven les voreres
de diversos carrers de Bellavista
En els darrers mesos s’han
realitzat obres molt importants en
diversos carrers de Bellavista,
concretament als carrers dels
Ametllers, de Menorca, d’Eivissa, de
Ponent, d’Aragó i d’Andalusia. Les
obres s’han dut a terme amb
l’objectiu principal d’eixamplar i renovar totalment les voreres per tal
d’augmentar la comoditat de pas i la
seguretat dels vianants que hi transiten.
Amb tot, el projecte ha anat molt
més enllà, ja que s’ha aprofitat per
adequar els serveis existents
d’aquests carrers amb el soterrament de les línies elèctriques de mitja
i baixa tensió i les de telefonia, la
instal·lació de canalitzacions de fibra
òptica, la pavimentació de les calçades i la formació de guals tant per
a vianants com per a vehicles. També
s’hi ha renovat la connexió dels
embornals a la xarxa de clavegueram, així com els baixants de les
teulades dels edificis, que fins ara
abocaven les aigües pluvials direc-

Nova vorera del carrer de Ponent vista des del carrer d’Aragó

tament a la vorera.
Les obres, que ja han finalitzat en
pràcticament tot l’àmbit del projecte,
tot i que actualment encara s’està
treballant en un tram del carrer de

Menorca, han costat 625.538
euros i les ha realitzat Construcciones y Rebajes Arids, SA per encàrrec de l’empresa municipal Les
Franqueses Entorn Verd.
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Es crea una plaça al pati de l’Escola
d’Adults de Bellavista

L’Ajuntament
ha recuperat el pati
de l’antiga
escola de
Bellavista i
hi ha fet
una bonica
plaça
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L’Ajuntament ha instal·lat diversos jocs infantils en dos espais públics
del municipi, al pati de l’Escola d’A-

dults i a la plaça del
carrer de Sant Ponç.
En el primer cas, l’Ajuntament ha volgut recuperar un espai que fins
ara estava infrautilitzat
com és el pati de l’antiga escola de Bellavista
-actualment Escola
d’Adults- per ubicar-hi
un parc infantil en una
de les zones més necessitades d’aquest
tipus d’equipaments,
ja que és una zona
densament poblada.
Així, s’hi ha instal·lat
una completa estructura de torre i tobogan,
un gronxador amb dos
seients, quatre molles senzilles i tres
molles dobles. A més, s’hi han posat
sis bancs i en breu s’hi instal·laran

set columnes d’enllumenat i una
cistella de bàsquet a la part on el
paviment està cimentat. Tot plegat,
un bon lloc per anar amb la canalla,
ja que, a més, l’espai està protegit
amb tanques.
Pel que fa a la plaça del carrer de
Sant Ponç, s’hi ha completat la instal·lació de jocs infantils, ja que a
l’estructura de torre i tobogan que ja
es va posar en el seu moment s’hi ha
afegit també un gronxador amb dos
seients, quatre molles senzilles i tres
molles dobles.
Els jocs de les dues places són de
la prestigiosa marca Kompan i han
costat 43.000 euros.
Com cada any, l’Ajuntament de
les Franqueses continua invertint en
equipament infantil per dotar de
noves i millors condicions i per fer
més atractives les places i espais
públics del municipi. Això es reflecteix en un ús molt important a les
tardes i els caps de setmana de les
famílies amb nens i nenes.

L’Ajuntament utilitza aigua freàtica
no de boca per a la neteja viària
El consistori franquesí va encarregar fa uns mesos a l’empresa
Sorea un estudi per saber l’estat
dels pous del Servei Municipal
d’Aigües que es troben fora de servei per incompliment d’algun dels
paràmetres establerts, per tal de
poder-los adequar per subministrar
aigua als vehicles que s’encarreguen
de la neteja viària del municipi, així
com per poder regar els arbres i les
plantes de les places públiques.
L’objectiu de l’Ajuntament és que es
deixi d’utilitzar aigua potable per a la
neteja de carrers i places amb una
doble finalitat: d’una banda no es
gasta aigua de boca, que farà falta
en períodes de sequera com la que
vam passar l’estiu passat, i de l’altra,
es resolen les queixes de falta de
Els vehicles de neteja viària
de les Franqueses ja utilitzen
aigua freàtica no de boca

pressió que havien fet diversos
abonats quan els vehicles extreien
aigua dels hidrants de la xarxa municipal d’aigua potable.
Les conclusions de l’estudi de
Sorea indiquen que només dos són
els pous que podran utilitzar-se amb
aquest objectiu, després d’unes petites obres d’adequació. Així doncs,
els pous que podran subministrar
aigua freàtica per a la neteja viària i
per al reg de la vegetació de places

i parcs són el del Ramassar, situat al
carrer d’Osona, i el pou Sacic, situat
al carrer d’Anna Mogas. Després de
l’adequació corresponent, el pou del
Ramassar ja s’està fent servir per a
aquest ús, mentre que el del carrer
d’Anna Mogas ho farà en breu, un
cop s’acabin les obres de condicionament que inclouen la portada de
línia elèctrica.
El pressupost d’aquestes obres
és de 28.301,66 euros.

urbanisme «««««

El Pla Parcial del Sector N reordena
un accés important per al municipi

L’execució del Pla Parcial del Sector N, que va aprovar fa uns mesos
l’Ajuntament de les Franqueses,
comportarà ordenar i condicionar
un accés important per al municipi
que en els últims anys s’havia anat
degradant degut a la implantació
d’activitats industrials no regulades,
en espais sense urbanitzar. Concretament, la zona compresa pel
Pla Parcial del Sector N està situada
a la banda nord de la carretera de
Cardedeu, entre la rotonda que
enllaça amb la Ronda Nord i el punt

on està situada l’empresa
Biochemie. El pla parcial ocupa en
total 456.066 metres quadrats,
237.798 dels quals estan reservats
per a sòl industrial, 151.131 per a
zones verdes i equipaments i 67.136
per a vialitat.
El pla parcial fixa la construcció
d’un vial paral·lel a la carretera de
Cardedeu que permetrà accedir
amb comoditat a cada nau industrial
i que descarregarà de trànsit la
pròpia carretera. Aquest vial
connectarà amb la carretera a tra-

vés de la rotonda que enllaça amb la
Ronda Nord, a través de la rotonda
que dóna accés al polígon industrial
Can Jorn de la Roca del Vallès, i a
través d’una nova rotonda que es
construirà a la cruïlla de la carretera
de Cardedeu i el camí de Can
Carreró, i que també servirà per
donar accés al polígon industrial
Ramassar Sud. Aquesta nova rotonda millorarà molt la seguretat en
aquest punt, on s’han produït molts
accidents de trànsit en els darrers
anys.
L’ordenació del sector també
preveu crear un accés al camí de
Can Baliarda, així com tancar
definitivament el perillós accés situat
al davant de la fàbrica Biochemie, on
constantment hi ha accidents de
trànsit amb greus conseqüències,
produint-se moltes vegades la mort
d’alguna de les persones implicades.
En definitiva, l’accés dels vehicles a la
carretera de Cardedeu només es
podrà fer per les rotondes descrites
més amunt, fet que farà augmentar
moltíssim la seguretat del trànsit tot
al llarg d’aquest tram de via.
Pel que fa a les nombroses zones
verdes, el pla parcial preveu situarles entremig de les diverses illes de
sòl industrial per evitar l’efecte frontera que faria una edificiació en
continu. A més, també està
projectada la instal·lació de diversos
tubs per facilitar el pas dels animals
sense que perilli la seva vida.
El pressupost total d’execució per
contracta d’aquest Pla Parcial del
Sector N puja a 26.311.768 euros
i s’encarregarà de desenvolupar-lo
la societat municipal Les Franqueses Entorn Verd.
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Construeixen un nou accés a Can Mònic

Les obres
per
construir un
accés a
Can Mònic
afecten la
plaça de la
Malagarba
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Gràcies al conveni que van signar
en el seu dia l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i l’empresa
Renfe i que va permetre desmantellar l’antiga via del tren que passava
pel mig de Can Mònic i de gran part
de Corró d’Avall, actualment s’estan
arreglant els accessos a aquest
barri granollerí des de l’avinguda de
Girona.
Les obres, que van a càrrec de
l’Ajuntament de Granollers, permetran als veïns de Can Mònic tenir un
accés digne al barri, una de les reivindicacions històriques de la gent

que hi viu, ja que fins no fa pas massa, l’estret túnel sota l’antiga via del
tren era l’única entrada que tenien
des de Granollers, per on no passava ni un camió de bombers.
Aquestes obres permetran, també, millorar l’accés a la plaça de la
Malagarba amb la construcció de
voreres més amples, tot i que faran
reduir una mica la superfície d’aquesta zona verda. L’Ajuntament de
les Franqueses ha cedit aquest tros
de plaça en bé del conjunt de tota
l’obra que tant beneficia els veïns
del barri com els usuaris del parc.

S’acaben les obres de construcció de
la mitjana del carrer del Tagamanent
S’han acabat les obres de construcció d’una mitjana elevada per a
vianants al carrer del Tagamanent
de Corró d’Avall. Aquesta obra estava justificada principament pel fet
que aquest carrer és utilitzat freqüentment tant per vehicles com
per vianants i constitueix una via força transitada que no disposava d’una
vorera per a vianants prou ampla en
tots els seus trams.
Tenint en compte la gran amplada
de la via (20 metres entre cares de
façana), l’Ajuntament va creure convenient aprofitar l’espai central (fins
ara illes pintades) per a convertir-lo
en zona de circulació de vianants. La
calçada i l’espai per a aparcaments
ha quedat com estava abans de les
obres.
A banda del carrer del Tagamanent, que té uns 700 metres de
llargada i va de la carretera de Cànoves fins a l’avinguda de l’Ajuntament, també s’ha fet el mateix en un
tram del carrer de Céllecs. Així doncs,
s’hi ha fet una vorera elevada de
3,80 metres d’amplada tot al llarg
del carrer, respectant sempre les
interseccions que existeixen amb la
resta de carrers, que s’ha construït
a base de formigó imprès de color i

La mitjana separa de manera més efectiva els dos carrils de circulació

relleu diferent de la resta del carrer.
També s’hi han plantat arbres i s’hi
han realitzat tots els guals per a
vianants que s’han cregut necessaris per tal de complir la llei de
supressió de barreres arquitectòniques, així com alguns guals per a
vehicles que s’havien deixat de fer en
el seu moment.
Amb aquesta actuació s’ha guanyat en seguretat per a la circulació
de vehicles i de vianants i s’ha dotat

d’un aspecte més elegant aquesta
important via urbana de Corró
d’Avall, ja que ara té un mateix
aspecte des del carrer de la Riera a
l’alçada de l’escola Guerau de Liost
fins a l’avinguda de l’Ajuntament.
Aquestes obres les ha dut a terme,
per encàrrec de l’empresa pública Les Franqueses Entorn Verd, la
societat Hidráulicas y Obras, S.A., i
han tingut un cost de 189.697,62
euros.

benestar social i joventut «««««

Es farà una auditoria sobre
els drets humans del municipi
Com tothom ja sap, els drets humans són universals, indivisibles i
interdependents, i tots els poders
públics són responsables de la seva
garantia, però el seu reconeixement
i els mecanismes que en permeten
l’execució encara són insuficients,
sobretot pel que fa als drets socials,
econòmics i culturals.
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans reconeix la
Declaració Universal dels Drets
Humans i desenvolupa el marc de
la ciutat com a espai idoni per reivindicar els seus drets, reconèixer
eventuals violacions i posar-hi fi. Té
la voluntat d’integrar el lligam social,
de forma durable, dins l’espai públic.
El principi de la igualtat i l’objectiu

d’augmentar la consciència política
a tots els seus habitants
L’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès es va adherir a la Xarxa de
Pobles i Ciutats pels Drets Humans
promoguda per la Diputació de Barcelona el 23 de març de 2005.
Els objectius d’aquesta xarxa són:
_Ampliar la cultura dels drets
humans com a forma de convivència
i organització política en el marc dels
pobles i de les ciutats.
_Incorporar el discurs de la lògica
dels drets humans en els programes d’actuació municipal.
_Prestar assessorament als
municipis en l’adaptació dels seus
reglaments als continguts de la Carta Europea de Salvaguarda dels

Drets Humans a la ciutat.
_Ser marc de debat i d’intercanvi.
_Que la salvaguarda dels drets
humans sigui una prioritat dels
governs locals i un reclam de la
ciutadania.
Per tal de fer possible el desenvolupament d’aquests objectius al nostre territori, l’Ajuntament endega
aquest 2006 una auditoria de drets
humans al municipi, amb el suport
del Patronat Flor de Maig de la
Diputació de Barcelona, per la qual
cosa se signa un conveni específic.
La durada total de l’auditoria és
de tretze setmanes. A totes aquelles persones que vulgueu conèixer la Carta us adrecem al web
www.lesfranqueses.org de l’Ajuntament o a www.diba.es/dretshumans de la Diputació, o bé en podeu
sol·licitar un exemplar a l’Àrea de
Benestar Social, Joventut i Sanitat
a través del SAC.

TOT EL QUE VOLS SABER DEL
TEU POBLE HO TROBARÀS A

A MÉS, PODRÀS REBRE L’AGENDA I LES NOTÍCIES
CADA SETMANA AL TEU CORREU ELECTRÒNIC
I FER-HI TRÀMITS EN LÍNIA

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

CONNECTA-T’HI!
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Intervenció educativa dels centres
municipals de joves de les Franqueses

L’espai d’informàtica i el dedicat a les partides de rol són dos espais molt consolidats dins dels Centres de Joves
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La joventut representa la llibertat,
el moviment, la iniciativa, el confrontament, el descobriment, la lluita, el
rebuig, el reconeixement, el conflicte... Els/les joves s’endinsen en un
món nou i desconegut en el que han
de trobar el seu lloc. Aquest viatge
homèric sempre s’ha realitzat acompanyat i amb ajuda per resoldre els
problemes que van sorgint.
En l’actualitat, els adolescents han
perdut aquest referent i s’han d’enfrontar a una societat que exigeix el
compliment d’unes normes que ningú no ha explicat. Aquestes normes
i valors socialment correctes sempre
han existit i existiran i és deure de la
societat ensenyar, transmetre i educar els seus membres en aquestes
normes i valors.
Les Franqueses disposa de dos
espais de dinamització sociocultural
juvenil, el Centre Municipal de Joves
de Corró d’Avall i el Centre Municipal de Joves de Bellavista. Espais
que desenvolupen una funció socioeducativa (complementària a la
família i l’escola) i estan oberts a tots
els joves del municipi i proximitats.
Els centres de joves es troben
emmarcats dins el Pla Local de
Joventut, el seu funcionament es

regeix metodològicament pel Projecte Educatiu de Centre i normativament pel Reglament de Règim
Intern (RRI). Funcionen com a espais
educatius dins dels procés socialitzador del jove per millorar la qualitat
de la seva trajectòria vital i treballen
en l’educació i promoció de la participació ciutadana.
El projecte dels centres de joves el
duu a terme un equip educatiu format per un/a director/a de lleure i
dos dinamitzadors/es a cada centre amb la funció de transformar
l’espai de lleure en un espai de
creació i difusió de les expressions
creatives juvenils.
El centre està obert per a tots els
joves d’entre 12 i 25 anys, de dilluns
a dissabte de 18h a 21h, els quals
poden gaudir d’un espai de trobada
(exposicions, informació del seu
interès...), els recursos de la sala
polivalent (ping-pong, billar, videojocs, jocs de taula) i diferents espais (sala d’estudi, sala d’informàtica, rol i ràdio).
Aquests espais es complementen amb una programació mensual
d’activitats i tallers tenint en compte
les demandes i necessitats dels joves (esports, dansa, teatre, música,

campionats...). Al setembre del
2005 es va iniciar un programa de
promoció de l’oci alternatiu, que
s’aplica als centres de joves els
divendres de 20 a 22 h i els dissabtes de 21 a 23 h; aquest programa té l’objectiu de promoure l’oci
alternatiu a partir de la pròpia experimentació dels joves en diferents
activitats esportives, lúdiques i culturals.
La programació anual en els centres de joves contempla el treball
d’àmbits com la igualtat d’oportunitats, la prevenció de la violència, la
transmissió dels valors dels drets
humans, la cultura, la salut, la mobilitat, el lleure, les noves tecnologies,
el medi ambient, la participació ciutadana, la interculturalitat..., a més
de la formació, el treball, l’habitatge…
Finalment, voldríem remarcar la
intervenció educativa que des dels
centres es realitza diàriament respecte al consum de drogues i el
comportament social dels joves
usuaris. El treball d’aquests aspectes es regeix per la normativa del
centre, on s’utilitzen la reparació del
dany i la mediació com a tècniques
per a la responsabilització dels joves
en els seus actes.

benestar social i joventut «««««

Conclusions de l’estudi fet a
persones de 75 anys o més
L’Ajuntament, a través de l’Àrea
de Benestar Social, Joventut i
Sanitat, ja va fer el 1999 un estudi
de detecció de gent gran en risc per
tal d’adequar els serveis i prestacions que s’oferien des dels serveis
socials a aquest col·lectiu, tot
ajustant l’oferta a la demanda real i
a les necessitats detectades. A finals de 2004, però, es va veure la
necessitat de realitzar de nou
l’estudi, en part per l’augment de la
població d’aquesta franja d’edat i en
part per obtenir una eina que permeti actualitzar i atendre situacions
de necessitat detectades.
Així, doncs, cinc enquestadores
van entrevistar unes 800 persones
durant el 2005. De les conclusions
que es van poder extreure d’aquestes entrevistes en destaquen les
següents:
-El 34,7% de les persones entrevistades té un grau d’informació insuficient sobre els recursos socials i
sanitaris de la comunitat.
-El 29% dels franquesins entrevistats és depenent en la cura per-

sonal (necessiten ajuda parcial o els
han de fer tasques com ara vestirse, rentar-se, llevar-se o caminar per
la llar).
-Un grup minoritari de franquesins/es de 75 anys o més (el 5%)
necessita ajuda permanent (diària)
per tal de poder desenvolupar les
activitats quotidianes.
-En la mateixa línia, el 17% de les
persones entrevistades considera
que el suport que rep en alguna de
les activitats de la cura personal no
és suficient.
-L’1,2% del col·lectiu objecte
d’estudi afirma no tenir cap tipus de
relació al llarg de la setmana.
-Segons les entrevistadores, el
5,4% dels habitatges no estan
adaptats a les necessitats de
desenvolupament quotidià de la
persona que hi viu.
-El 16,5% dels franquesins
entrevistats depèn econòmicament
dels seus familiars i l’11,6% rep alguna ajuda econòmica externa.
-El 70% dels entrevistats té un
nivell d’ingressos mensuals que no

Sarsuela dins el Programa de
dinamització cultural de la gent gran
Dins el Programa de dinamització
cultural adreçat a la gent gran del
municipi, el 17 de desembre es va
dur a terme al Teatre-Auditori de
Bellavista l’actuació de l’Associació
Musical Aula Lírica de Granollers,
amb la representació de la sarsuela
“La del manojo de rosas”. L’acte es
va organitzar des de l’Àrea de
Benestar Social, Joventut i Sanitat
amb la col·laboració de “La Caixa”.

El públic assistent, més de 250
persones, va omplir l’auditori d’aplau-

supera els 600 euros.
-La valoració que fan de la seva
pròpia situació personal és força
positiva, i només el 7,8% té una visió
molt negativa de la seva situació.
-Segons les entrevistadores, cal
informar amb urgència l’equip de
Serveis Socials de la situació del
3,5% dels casos.
Després d’analitzar aquestes
situacions de risc, els dos col·lectius
que es troben en una situació de
major risc o més immediat són:
-En risc elevat i pocs recursos
relacionals i econòmics: les persones depenents, totalment o parcial,
d’altres persones per poder llevarse, rentar-se, vestir-se o caminar
per la seva llar, i que a més compten
amb pocs recursos econòmics o
socials representen el 20,5%.
-En risc elevat i un major nombre
de recursos: les persones depenents, totalment o parcialment,
d’altres persones per poder llevarse, rentar-se, vestir-se o caminar
per la seva llar, però compten amb
un major nivell d’ingressos i ajuda
representen el 8,5% del total dels
entrevistats.
La realització d’aquest estudi ha
tingut el suport de la Diputació de
Barcelona.
diments. Seguidament, els assistents van poder celebrar plegats les
festes nadalenques i gaudir d’una
estona de tertúlia entre companys i
veïns, amb els tradicionals torrons,
neules i polvorons.

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

L’Aula Lírica
en una
escena de
«La del
manojo de
rosas»
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L’Àrea organitza una taula rodona
amb parlamentaris sobre la gestió
de les dejeccions ramaderes

La taula rodona va atraure molts ramaders d’arreu de la comarca

Atès que la problemàtica de les
dejeccions ramaderes és un dels
temes de més trascendència en el
món agrícola, i davant de les declaracions de determinats indrets com
a zones vulnerables, des de l’Àrea
de Dinamització Econòmica, juntament amb el Consell de la Pagesia
de les Franqueses, es va veure la
necessitat d’organitzar una taula

rodona en la que hi estiguessin
representats els diferents grups
parlamentaris, i així poder debatre
el tema i intentar aclarir-ne els màxims dubtes. El centenar d’assistents demostra que la temàtica és
actual i que és un dels temes, entre
d’altres, que més interessa el sector ramader de la comarca.
La taula rodona titulada “Gestió

responsable de les dejeccions
ramaderes” es va portar a terme el
passat 29 de desembre al Centre
de Recursos Agraris, i va ser inaugurada pel regidor de Dinamització
Econòmica, Ferran Jiménez. Els
participants van ser els següents:
Ramon Espadaler, en representació del grup de CiU.
Jordi Terrades, del grup PSCCpC.
Carles Sanuy, d’ERC.
Bet Font, d’ICV-EA.
Josep Mas, director del bisetmanari El 9 Nou, va actuar com a moderador del debat.
Abans de les seves intervencions,
el gerent de la Cooperativa Agrària
Comarcal del Vallès Oriental, Pere
Rosàs, va fer la presentació del Pla
conjunt de les dejeccions ramaderes.
Els quatre participants de la taula
rodona van exposar els seus punts
de vista en relació a les dejeccions
ramaderes, i al finalitzar les seves
intervencions es va obrir un debat
amb els assistents.
La cloenda de la jornada va anar a
càrrec de l’alcade, Francesc Torné.

Nous tallers al Club de la Feina
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Per a l’any 2006, des de l’Àrea
de Dinamització Econòmica
volem potenciar 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’estaven oferint fins ara,
com la consulta de la premsa
especialitzada, la borsa de treball
municipal i les consultes a les
borses de treball d’internet, hem
endegat unes propostes noves,

que creiem que afavoriran la inserció
laboral dels seus usuaris.
Per una banda, hi ha tallers per
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’hagi de
fer arribar; i per altra banda, veient la
necessitat que tothom tingui uns
mínims coneixements de les Tecnologies de la Informació i Comunicació
(TIC), estem organitzant cursos d’ofimàtica bàsica de 20 hores de dura-

da 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, a la Masia Can RibasCentre de Recursos Agraris (al
Camí antic de Vic, 10).
El primer curs es va iniciar
l’última setmana de gener i el
següent al llarg del mes de març.

dinamització econòmica «««««

Una societat usuària del viver d’empreses de
les Franqueses guanya el primer premi a la
millor iniciativa empresarial de 2005
El 13 de febrer passat va tenir lloc
a Llinars del Vallès la 6a edició dels
Premis a les Millors Iniciatives Empresarials convocats pel Mercat de
Treball de Granollers, amb l’objectiu de reconèixer públicament els
esforços realitzats pels promotors i
estimular així l’esperit emprenedor.
En aquesta edició es van presentar 19 empreses d’algun dels municipis que formen part del Mercat de
Treball de Granollers. D’entre aquestes empreses, quatre són de les
Franqueses: Línia de Serveis Rurals,
Emlastil, Matcar Service i SIS Prevenció.
La iniciativa guanyadora del primer premi, dotat amb 6.010 euros,
va ser l’empresa SIS Prevenció,
S.L.L., dedicada a donar serveis de
prevenció de riscos laborals a les
empreses. Cal destacar el reconeixement de dos premis accèssits
a dues empreses de noves tecnologies de Granollers.

L’empresa SIS Prevenció va iniciar la seva
activitat al gener de
2005. Des d’un primer
moment la Susanna Tell i
la Susanna Alarcón van
comptar amb el suport
de l’Àrea de Dinamització
Econòmica de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès, que les va assessorar per tal de fer
realitat la seva idea empresarial.
SIS Prevenció està ubicada al Viver d’Empreses
de les Franqueses, infraestructura municipal que
es va inaugurar l’any
El regidor de Dinamització Econòmica,
Ferran Jiménez, i les dues premiades
2003 i que des de llavors
té com a finalitat facilitar
els difícils primers anys de les em- cions que l’Ajuntament posa a dispreses.
posició dels nous projectes empreActualment són 14 les empreses sarials sorgits a la comarca i que
que gaudeixen d’aquestes instal·la- lluiten per fer-se un lloc en el mercat.

Dues mil persones passen per la X Fira
Mercat de Nadal i VI Fira Comercial
Unes 2.000 persones, segons
l’organització, van passar el 17 i 18
de desembre passats pel Centre de
Recursos Agraris de les Franqueses
per visitar la X Fira Mercat de Nadal

1

i VI Fira Comercial. Organitzada conjuntament per l’Ajuntament i per
l’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les Franqueses, l’edició d’enguany va tenir

3

com a novetat i com a acte destacat
un circuit d’aventura situat al bosquet de pins del costat del Centre de
Recursos Agraris, que va fer les
delícies tant de petits com de grans.
1. Estands
de la Fira
comercial;
2. Tren de
Via Oberta;
3. Circuit
d’aventura

març

dos mil sis

2

LFDV

pàg. quinze
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L’1 de juliol de 2006 arriba el nou
permís de conduir per punts
A partir del proper 1 de juliol de
2006 els conductors ens veurem
afectats per l’entrada en vigor del
PERMÍS DE CONDUIR PER PUNTS,
l’objectiu del qual, segons la DGT
(Direcció General de Trànsit), és
reduir el nombre de víctimes i conduir
millor.
Arran d’aquest nou sistema els
conductors ens podem fer una sèrie
de preguntes relacionades amb el
nou permís de conduir, dubtes del
tot normals ja que sembla que la
campanya d’informació realitzada
pels diferents mitjans de comunicació
no ha aconseguit arribar a la majoria
dels afectats.
Amb el nou sistema, l’autorització
per conduir està condicionada a
disposar d’un saldo positiu de punts
que es poden guanyar o perdre.
Les preguntes més freqüents que
ens fem són: de quants punts
disposem; com es perden els punts;
es poden recuperar aquests punts
perduts; a més dels punts perduts hi
ha denúncia administrativa; aquell
conductor que no realitza cap
infracció obtindrà més punts; i si
perdem el permís, com el podem
recuperar. Ara es miraran de
respondre.

març
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El web www.permisoporpuntos.es informa sobre el nou carnet de conduir

DE QUANTS PUNTS DISPOSEM?
Els conductors en general (que
tinguin permís de conduir amb una
antiguitat superior als tres anys)
disposaran de 12 punts; la resta de
conductors, 8 punts.

ES PODEN RECUPERAR AQUESTS
PUNTS?
Sí, hi haurà dues alternatives. Primer, realitzant un curs de reeducació
i sensibilització de 12 hores de
durada per recuperar 4 punts.
Segon, després de dos anys sense
perdre cap punt (tres anys si s’ha
comès alguna infracció molt greu)
es recuperaran els 12 punts de
crèdit inicial. A més podem obtenir
més punts, fins a un màxim de 15, si
durant tres anys no perdem cap
punt (així s’aconsegueixen 2 punts
més). Si després transcorren tres
anys més sense cap infracció,
aconseguim 1 punt més, arribant
als 15 punts màxims.

COM ES PERDEN ELS PUNTS?
Per infraccions greus o molt greus
que aniran minvant els punts. Depenent de la infracció es podran
perdre 2, 3, 4 o 6 punts.

COM PODEM RECUPERAR EL
PERMÍS DE CONDUIR?
Quedar-se sense punts significa
perdre el permís de conduir, per la
qual cosa per poder-lo recuperar

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

amb un crèdit de 8 punts s’haurà de
realitzar un curs de reeducació i
sensibilització de 24 hores de durada, però sis mesos després de
perdre el permís de conduir (si és la
primera vegada) i de dotze mesos
en ocasions posteriors.
Per conèixer el saldo que tot conductor tindrà a les notificacions de
sanció per infraccions greus o molt
greus s’hi inclouran els punts que ha
perdut així com el saldo actual. A
més, es podrà consultar per internet
sempre que es facilitin les dades de
identificació com el DNI, la data d’expedició del permís, etc.
Amb totes aquestes noves mesures que s’implantaran, la majoria
de conductors no ens hem de preocupar de res, ja que la idea és
transmetre tranquil·litat perquè el
que s’intenta amb aquest nou sistema és aconseguir més seguretat
a l’hora de conduir.

foc
al bosc

al camp

a l’aire lliure

esports «««««

El camp de futbol municipal de
Corró d’Amunt tindrà gespa artificial
El 9 de febrer la Junta de Govern
Local va aprovar el projecte de
remodelació de la zona esportiva
municipal de Corró d’Amunt, un
projecte l’objectiu del qual és ordenar la zona esportiva de forma que
es renovin i s’actualitzin les instal·lacions actuals, i s’ampliïn amb nous
equipaments. Així, les operacions
bàsiques a executar són:
-Urbanització de la vorera que
llinda amb la ctra. de Cànoves per
tal d’integrar la zona esportiva amb
els equipaments religiosos, socials
(Consell del Poble) i la zona urbana.
-Construcció d’un edifici social de
dues plantes d’uns 700 m2 de
superfície en total. A la planta
semisoterrani es situaran els
serveis esportius pròpiaments dits
(vestuaris, magatzems, infermeria...) i a la planta baixa els de tipus
social, que inclourà una gran sala
amb serveis de cafeteria i dos locals

de reunions per a
entitats, entre d’altres serveis.
-A nivell de la planta
baixa, també es construirà una pista poliesportiva semicoberta.
A més, el projecte
també inclou la remodelació del camp de
futbol, que s’adaptarà a les mides oficials
per a un camp de
futbol a 11 (90 x 45
m) i on s’instal·larà
gespa artificial, convertint-se d’aquesta
Detall de
manera en el tercer
camp de futbol del
municipi amb aquest tipus de
superfície. A banda, el projecte
també preveu la construcció d’una
pista de tennis, una de pàdel i vuit
de petanca, així com una zona

467 participants al Cros
El 14 de gener es va celebrar el XIV
Cros Escolar i l’XI 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
i de l’AE Grup Fondistes Bellavista.
En aquesta ocasió es va mantenir
la participació de les darreres edicions, amb 54 corredors al Cros
Popular i 413 al Cros Escolar.
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, CA Mollet, CA
Parets, CA Granollers, CA Sant Celoni,
Col·legi Estel, CEIP Joan Sanpera i
Torras, CEIP Joan Camps i Giró, CA
Montornès, EE La Garriga, 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 i SEK Catalunya.
El resultats es poden consultar a
www.lesfranqueses.org/esports.

la façana sud i est de l’edifici social i pista poliesportiva

enjardinada i dos aparcaments
d’uns 800 m2 de superfície en total.
El pressupost de l’actuació és de
2.846.091,40 euros.

Bona actuació de
les Franqueses en
el català de tir
amb arc en sala
Els dies 11 i 12 de febrer es va
celebrar el XXXIX Campionat de
Catalunya de Tir amb Arc de Sala al
pavelló poliesportiu municipal. La
competició va superar les previsions inicials, ja que s’hi van inscriure
un total de 168 arquers de Catalunya i Andorra, rècord de participació fins al moment.
Pel que fa als resultats esportius
del club amfitrió, el Club de Tir amb
Arc Les Franqueses, cal destacar
els vuit podis que van assolir els seus
esportistes, quatre d’ells en el primer lloc, entre els quals Mario Ruiz,
el campió més jove amb només 6
anys d’edat. Tota una promesa.

març
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Sortida de la cursa en la
categoria infantil masculí
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Instal·lada tota la coberta de la pista
poliesportiva del costat del pavelló
Les obres de la pista poliesportiva
semicoberta que estan construint al
costat del pavelló, a la zona esportiva
municipal de Corró d’Avall, estan
molt avançades després de completar la instal·lació, els últims mesos,
del sostre amb les espectaculars
bigues que l’aguanten. La previsió
és que al mes de maig pugui estar a
punt per poder-ne fer ús.
Aquesta actuació forma part de la
segona fase del projecte d’acabament de la zona esportiva municipal
de Corró d’Avall. A banda d’aquesta
La col·locació
de les grans
bigues al
sostre de la
pista va ser
espectacular

pista, el projecte també inclou la
construcció de dues pistes de tennis,
l’execució de les quals es troba en un
estat molt avançat. Aquestes pistes
de tennis, que també tindran grades
per al públic, estan situades ben a
prop de la pista poliesportiva semicoberta, just al costat de les piscines
d’estiu.
Les obres que està realitzant
Construccions y Rebajes Arids a la
zona per encàrrec de l’empresa pública Les Franqueses Entorn Verd
tenen un cost de 799.181 euros.

L’etíop Gebrselassie estableix un
nou rècord de la Mitja Marató
El 5 de febrer va tenir lloc la Mitja
Marató Granollers-Les FranquesesLa Garriga. En aquesta 20a edició es
va arribar a un nou rècord de 6.500
atletes inscrits, que van participar
en una cursa sense incidents amb
un dia esplèndid per córrer.
Les expectatives es van confirmar
amb les figures internacionals, que
no van decebre. En homes, l’etíop
Haile Gebrselassie va fer el rècord
de la prova amb 1h 00’ 07’’, i en
dones la també etíopa Gete Wami
va batre el rècord de la seva categoria amb un temps d’1h 10’ 24”,
que la va situar en un esplèndid 12è
lloc en la classificació general.

Per part del Patronat Municipal
d’Esports, un total
de 40 voluntaris van
col·laborar en les
tasques de control
de carrers i de suport operatiu, per
tal que la cursa es
pogués fer amb les
màximes garanties.
D’altra banda,
com cada any, l’orLa cursa al
questra de l’Escola
Municipal de Música Claudi Arimany va animar amb la
seva música els corredors que pas-

seu pas per la gasolinera de Llerona

saven a l’alçada de l’ajuntament de
les Franqueses.

La zona esportiva municipal de
Bellavista, en plena activitat

març

dos mil sis

LFDV

pàg. divuit

La zona esportiva municipal de
Bellavista està en plena activitat
des del 15 de setembre passat. El
8 de desembre es va fer un acte
de celebració amb motiu de les
obres de remodelació que va
comptar amb la participació d’uns
300 esportistes del CF Bellavista,
el CE Llerona, el CF Les Franqueses
i el CE Les Franqueses.

Les obres han consistit en la instal·lació
de gespa artificial de
darrera generació al
camp de futbol-7, la
pavimentació de la
pista de bàsquet existent i de
l’entorn del camp de futbol i la
construcció d’una nova pista poliesportiva. La darrera actuació que s’hi

Les noves cadires que s’han instal·lat
a les grades del camp de futbol

ha fet ha estat la instal·lació de
174 seients per als espectadors.

cultura i educació «««««
Continua l’activitat
als Teatres de les
Franqueses
Teatres de les Franqueses continua amb l’aposta pel teatre infantil
de qualitat, aquesta vegada amb
l’espectacleContes que sonen, de la
companyia Toc de Retruc, que es
podrà veure l’1 d’abril al Casal Cultural de Corró d’Avall.
D’altra banda, el 29 d’abril al Teatre Auditori de Bellavista s’estrenarà
l’obra Morir, de Sergi Belbel, amb la
companyia amateur Mutis pel Fons.
Més informació al 93 846 65 06.

El Club d’Escacs fa
tallers a l’IES Lauro
i al Joan Sanpera
El Club d’Escacs Les Franqueses
va presentar la nova temporada el
passat 20 de gener a la Biblioteca
Municipal. Amb el suport del Patronat Municipal de Cultura, el club
inicia una nova temporada amb
nous reptes i objectius, fomentant,
sobretot, l’aprenentatge i la pràctica
dels escacs i una major presència
en la vida social i cultural del poble.
Mostra d’això són els tallers setmanals que es faran a l’IES Lauro i
al CEIP Joan Sanpera i Torras i, també, la creació d’un web propi en el
que podeu trobar informació sobre
el club i la seva activitat. L’adreça és
www.telefonica.net/web2/cef.

Èxit de l’exposició
sobre Gaudí
20 grups d’estudiants de diversos centres educatius (10 de l’IES
Lauro i 10 del CEIP Joan Camps)
han participat al taller educatiu i
exposició “Gabinet Gaudí: una
experiència didàctica” al Centre Cultural de Bellavista. Així, uns 500
alumnes del municpi han pogut
conèixer de ben a prop la figura de
Gaudí, cosa que posa de manifest
que aquesta iniciativa del Patronat
Municipal de Cultura, que ha
comptat amb la col·laboració de la
Fundació Caixa de Catalunya, ha
estat tot un èxit.

TV3 grava un reportatge
sobre el Projecte Roda de
l’IES Lauro per al «30 minuts»
TV3 ha gravat un reportatge sobre el Projecte RODA de les Franqueses com un bon exemple de les
respostes i alternatives davant de
situacions de fracàs escolar. Aquest
reportatge es va emetre el passat
26 de febrer dins del programa “30
minuts”.
Aquest és un projecte innovador i
ambiciós que comparteixen l’Ajuntament i l’IES Lauro. S’adreça a alumnes
de secundària, amb l’objectiu de
possibilitar una oferta educativa
adequada al ritme d’aprenentatge
dels alumnes que requereixen una
metodologia adaptada, vinculada a
la preparació de la pràctica professional i la vida adulta.
En aquest sentit, una part de la
formació es centra en l’aprenentatge d’hàbits, habilitats i destreses
d’aspectes pràctics al Centre Tècnic del Vallès, a les escoles bressol

municipals i al Patronat Municipal
d’Esports.
Fins ara, la valoració tant per part
dels docents de l’IES Lauro com dels
docents dels llocs d’aprenentatge
pràctic i de l’Ajuntament, pares i
alumnes és molt positiva.

Fira de Sant Ponç
el 13 i 14 de maig

Taller de dansa
creativa

El cap de setmana del 13 i 14 de
maig se celebrarà la 17a edició de
la Fira de Sant Ponç, organitzada
per l’Associació Cívica i Cultural de
Corró d’Avall, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, el Patronat Municipal de Cultura i l’Àrea de Benestar
Social, Joventut i Sanitat. Com sempre, els diversos actes de la fira
tindran lloc a Can Ganduxer.

En col·laboració amb l’entitat
Bruixes Teatre es treballa amb la
voluntat de fer possible l’apropament
de la dansa als veïns del municipi. De
fet, ja està en marxa un taller de
dansa creativa, dirigit per Carme
Nájera, que es realitza els dimarts al
Centre Cultural de Bellavista. Per a
més informació podeu trucar al tel.
699 91 36 37.

Alumnes fent classes d’automoció al CTV

Conferència de
Pere Tàpias
Dimarts 28 de març
20 h Can Ganduxer
març

El Cicle Entorns us proposa
la conferència Cuina i cultura popular, a càrrec de
Pere Tàpias, cantant i
comunicador especialitzat
en temes de cuina.

dos mil sis
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»»»»» cultura i educació

Programa de suport a les
entitats i iniciatives de caràcter
sociocultural i educatiu
Cada dia són més les associacions
culturals i educatives i les activitats
que fan. El Patronat Municipal de Cultura col·labora i promociona aquest
tipus d’iniciatives, entenent que fan
de la cultura quelcom viu i participatiu.
És per això que el Patronat posa a
l’abast de les associacions municipals
els seus recursos: suport i assessorament tècnic; cessió d’infraestructura (cadires, tarima, carpa...);
cessió d’equipaments i espais municipals; difusió, promoció i publicitat
de les seves activitats mitjançant recursos com l’agenda local, el web
municipal i la TV Les Franqueses; i
mitjançant la convocatòria de subvencions atorga ajuts econòmics per

un import total de 100.000 euros.
Per regular aquesta participació i
establir les prioritats en la gestió dels
ajuts, el mes d’octubre el PMC va
aprovar els criteris de suport amb
l’objectiu, també, de racionalitzar els
recursos existents. Aquesta regulació compta amb diferents programes com el de cessió d’ús d’equipaments culturals, el de cessió d’ús
d’equipaments educatius o el de
cessió d’infraestruc tura.
A més, les entitats poden visitar
www.lesfranqueses.org/sae, el
portal del Servei d’Assessorament
per a Entitats per fer qualsevol consulta així com trobar les noves bases
de subvencions i altres serveis.

L’Escola Municipal de Música
Claudi Arimany informa
> El 27 de gener passat al vespre
va tenir lloc al Teatre-Auditori Bellavista el Concert de la Mitja, concert
que serveix des de fa anys per inaugurar els actes culturals que s’organitzen a l’entorn de la Mitja Marató
Granollers-Les Franqueses-La Garriga. El concert va anar a càrrec de
l’Orquestra de Corda de Nivell Elemental de la Garriga i de l’Orquestra
Mixta de l’ Escola Municipal de Música Claudi Arimany de les Franqueses.
> El 13 de febrer van començar, a
l’Aula de Música Moderna, les classes de cant, i properament, s’iniciarà

la formació d’una coral per a adults.
> L’escola comença a preparar
amb els seus alumnes la cantata
amb la que participaran al Concert
de final de curs al Gran Teatre del
Liceu. La cantata és L’ocell daurat,
de F. Mompou, i la interpretaran el
17 de juny a les 12.30 h.
> D’altra banda, l’escola està treballant en l’organització d’una cantata en la que hi participarà l’Orquestra Mixta de l’Escola Municipal de
Música Claudi Arimany i els alumnes
de les escoles públiques de les Franqueses.

La Biblioteca obre
una aula d’estudi
a la sala d’actes

La Biblioteca Municipal de les
Franqueses, situada al Centre Cultural de Bellavista, té reservat per als
alumnes que preparen exàmens un
espai habilitat com a aula d’estudi a
la sala d’actes. La mitjana d’ús és de
6’5 estudiants per dia. La capacitat
de l’espai destinat a aquest ús és de
10 punts amb taula i 20 amb cadira
de braç. A més, l’aula d’estudi gaudeix
des del mes de novembre de servei
wi-fi, com tota la resta d’espai de la
Biblioteca. Un dels objectius prioritaris del Patronat Municipal de Cultura, de qui depèn la Biblioteca, és
ampliar l’horari del servei d’aula estudi durant el període d’exàmens,
com en el seu moment va ser el fet
de crear un espai d’apropament i
promoció de les noves tecnologies a
tots els públics.

Noves publicacions locals
març
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El Patronat Municipal de Cultura acaba d’editar la quarta
monografia d’història local, que
porta per títol Les Franqueses
del Vallès, carrer de Barcelona, de Jaume Dantí. Aquesta
nova monografia d’Història Local ens permet apropar-nos a
uns fets de la història de les
Franqueses, entre els que destaca la concessió del privilegi com
a carrer de Barcelona l’any

1385. D’això, avui, en fa 620 anys.
El seu autor ens acosta a una
realitat històrica de la que és
deutora no solament el topònim de
les Franqueses del Vallès sinó
l’estructura jurídica de diversos
pobles en una única organització
municipal. Es pot consultar o adquirir al Centre Cultural Can Ganduxer
i a la Biblioteca Municipal. La intenció
del Patronat es fer la presentació
d’aquesta obra i la del proper llibre

de la Col·lecció Les Franqueses,
que porta per títol L’Espolsada ,
coincidint amb el lliurament de
premis del 16è concurs literari
de Sant Jordi que organitza cada any la Biblioteca Municipal.

consells del poble «««««

Consell del Poble de Corró d’Amunt
El nostre és un poble ple de masies
aïllades, amb tots els avantatges i
inconvenients que això comporta.
Gaudir de la tranquil·litat d’un espai
a tocar dels paratges naturals i
agrícoles és un privilegi, però a la
vegada implica, als qui hi viuen, certes
problemàtiques, destacant-ne l’accessibilitat als serveis públics.
A Corró d’Amunt arrosseguem
de fa temps problemes amb el servei
de telefonia fixa. Hem recorregut a
diferents administracions i òrgans
de defensa dels drets del consumidor per intentar solucionar els problemes, però fins al dia d’avui no hi ha
hagut ningú que ens hagi pogut orientar cap a la resolució del problema.
Els serveis públics gestionats per
empreses privades ja són de per si
un problema, però aquest s’agreuja
a les zones rurals. Aquestes mancances compliquen al 100% la possibilitat dels veïns de disposar de les

noves tecnologies, com ara l’ADSL.
Aquesta tecnologia és actualment
una eina de treball més que habitual
i el fet d’estar-ne mancats implica un
greuge comparatiu vers els qui viuen
a les ciutats.
Una de les altres mancances és el
transport públic. Des del Consell hem
reivindicat en múltiples ocasions la
necessitat de major freqüència d’expedicions de transport públic per tal
que, tant els veïns que no disposen
de vehicle privat com els que sí que
en tenen, puguin anar a treballar, a
comprar, a estudiar, al metge o a
gaudir del seu temps a la ciutat amb
transport públic. L’administració,
com a resposta a les nostres peticions, no ha fet res més que analitzar
el nostre cas i dir-nos, literalment,
que “la mitjana de viatgers de cada
expedició és de cinc, no és rendible
incrementar el nombre d’expedicions si no hi ha usuaris”. El problema

és que sense més freqüència de pas
difícilment hi haurà més usuaris.
En el proper Butlletí Municipal
informarem de la iniciativa sorgida
d’alguns veïns i promoguda pel Consell per senyalitzar l’accés a les cases aïllades de Corró d’Amunt.
Josep Martínez i Clavell
President del Consell del Poble
de Corró d’Amunt

Consell del Poble de Llerona
Durant la celebració dels últims
Consells, s’han pres acords que signifiquen nous reptes per al Consell
del Poble de Llerona. Us en voldria
fer un resum i demanar-ne la participació de tots vosaltres.
En breu iniciarem el Curs d’Informàtica per a Adults, que consistirà
en la iniciació a nivell d’usuari de l’ús
de l’ordinador i al mateix temps
d’aprendre a utilitzar els serveis
d’internet. Es faran grups, com a
màxim de 5 persones. L’inici està
previst per al mes de març.
Una altra activitat serà “Tardes de
Cinema”, dirigida a la mainada. Mensualment es farà la projecció de
pel·lícules aptes per a tots els nens.
Es farà una enquesta per escollir el
dia de la setmana més apropiat.
També iniciarem el Cicle de Conferències, amb una periodicitat bimensual, en les quals es tractaran
temes d’actualitat, proposant el format de sopar-tertúlia.

Durant el mes de juliol farem el
programa “Juliol Festiu”, que consistirà en la programació, cada cap de
setmana, d’actuacions de jazz, swing,
recitals, etc.
I com a repte principal d’aquest
any ha estat la constitució de la
Comissió de Festes, que estarà integrada per totes les entitats de Llerona, amb la col·laboració del Patronat
de Cultura i del Patronat d’Esports
de l’Ajuntament de les Franqueses.
L’objectiu d’aquesta Comissió serà la coordinació de tots els actes
festius que tradicionalment es celebren a Llerona, amb el desig de continuïtat de les celebracions culturals,
religioses i esportives que amb encert s’han vingut fent any rera any.
Desitjo que aquest nou format
d’organització comporti la participació de tots els lleronins i lleronines, i
que novament es deixi palès que la
magnitud i la qualitat d’un poble es
reflecteix més per la defensa de la

seva història i cultura que per les
seves estadístiques censals.
Per tant, us demano, una vegada
més, la vostra aportació i participació
en tots aquells actes que organitzaran les diferents entitats de Llerona.
Per poder estar assabentats de
la celebració de les activitats, podeu
consultar la seva programació a
través del web de l’Ajuntament,
www.lesfranqueses.org, dins de
l’apartat del Consell del Poble de
Llerona, i també per les comunicacions que us seran enviades amb la
suficient antelació.
I, per últim, permeteu que us recordi que podeu exposar-nos qualsevol inquietud o consulta el primer
i tercer dilluns de cada mes, de 19 a
20.30 hores a la seu del Consell del
Poble.
Ferran Jiménez i Muñoz
President del Consell del Poble
de Llerona
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»»»»» horaris dels centres de salut
> CAP LES FRANQUESES (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
ESPECIALITAT
> Medicina general

> Pediatria

> Infermeria

> Infermeria PED
> PASSIR Llevadora
> Assistent social
> Extraccions
> Odontologia
> PADES Metges
> PADES Infermeria
> PADES T. Social

PROFESSIONAL

VISITA

HORARI

CONSULTA

Franco Piedrafita, Elvira

De dilluns a dijous
15 a 18 h
16
Divendres
9 a 12 h
16
Castillo Muñoz, Leonor
De dilluns a divendres
15 a 18 h
7
Palero Cadirat, Olga
Dilluns
9 a 12 h
4
De dimarts a divendres
15 a 18 h
4
Alier Soler, Rosa
Dilluns
15 a 18 h
4
De dimarts a divendres
9 a 12 h
4
Català Subirats, M. Rosa
De dilluns a divendres
15 a 17.30 h
3
Rebordosa Serras, Josep
De dilluns a divendres
8 a 10 h
3
Marcas Vila, Àlex
De dilluns a dijous
9 a 12 h
16
Divendres
15 a 18 h
16
Uriz Urzainqui, Nieves
De dilluns a divendres
11 a 13 h
7
González García, Rosa
De dilluns a divendres
15 a 18 h
6
Mateos del Collado, Núria
De dilluns a dijous
15 a 18 h
9
Divendres
9 a 12 h
9
Ducet Vilardell, Purificación
De dilluns a divendres
11 a 13 h
12
Romo Cruz, Lourdes
De dilluns a dijous
9 a 11 h
9
Divendres
15 a 17 h
9
Albarrán Molina, Consuelo
De dilluns a divendres
10 a 12.30 h
6
Sabaté Casellas, Rosa
De dilluns a divendres
10 a 12.30 h
8
De Miguel Aznar, Àngels
De dilluns a divendres
15 a 18 h
8
Méndez Blanco, Soledad
De dilluns a dijous
10 a 12.30 h
17
Divendres
15 a 18 h
17
Orti Grifé, Rosa
Dilluns
10 a 12.30 h
5
De dimarts a divendres
15 a 19 h
5
Palma Pérez, Laura
De dimarts a divendres
10 a 12.30 h
5
Dilluns
15 a 18 h
5
Rodríguez Lorente, Maribel
Divendres
10 a 12.30 h
17
De dilluns a dijous
15 a 18 h
17
Collado Vicho, Ana
Dilluns, dimarts i divendres
15 a 18 h
12
Castro Navarro, Dolors
De dilluns a divendres
8.30 a 11.30 h
10
Lucas Ruiz, M. Rosario
De dilluns a divendres
10 a 13 h
11
Arias Perianez, Toñi
De dilluns a divendres
15 a 18 h
10
Biern Gómez, Carme
Dilluns
17 a 19 h
15
Dimarts, dimecres i dijous
9 a 12 h
15
Sarrado Montané, Mercè
Dimecres
15 a 17 h
15
Pardo Casado, Agustín
Dilluns, dimecres i divendres
9 a 13 h
14
Infermeria
De dilluns a divendres
8.30 a 9.15 h
Carretero González, M. José
De dilluns a divendres
11 a 13.30 h
13
Barcons Viaplana, Miquel/ Rusiñol Turu, Mireia
De dilluns a divendres, de 9 a 15 h
Galera Padilla, Conxi / Jiménez Zafra, Eva
Telèfons:
93 861 80 37
Salvador Escuriola, Marta / Trias Jover, Assumpta
607 07 15 61
García Ossorio, Quintí / Gómez Contreras, Antònia
657 85 13 62

> CAP CORRÓ D’AVALL (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
> Medicina general

Hernández Huet, Enric

> Pediatria

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
15 a 19.30 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
4
4
0
0
3
3
3
6
6
5
5
6

sanitat «««««
> Fulls d’informació per a pacients
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària

L’exercici físic
L’augment de l’activitat física millora la salut. Les persones
sedentàries o inactives poden millorar la seva salut fent cada
dia un exercici físic moderat.

Fer exercici és molt saludable
>Prevé l’infart de cor
>Millora el control de la
diabetis
>Millora la depressió i
redueix l’ansietat
>Ajuda a deixar de fumar.
>Ajuda a prevenir caigudes
en gent gran o amb artrosis.
>Baixa la pressió arterial i el
colesterol
>Redueix el greix corporal
>Disminueix el risc de patir
càncer (mama, pròstata, còlon)
>Atura la pèrdua de calci
dels ossos (osteoporosi)
>Augmenta la qualitat de
vida dels pacients amb bronquitis crònica o que pateixen
malalties del cor
Quant exercici cal fer?
>Les persones sedentàries
han d’augmentar les activitats

diàries: anar a peu a comprar
o la feina, pujar escales en
comptes d’agafar l’ascensor,
passejar el gos, fer bricolatge
o jardineria...
>Cal fer com a mínim 30
minuts al dia d’exercici físic. No
cal que siguin seguits, pot ser
la suma de vàries activitats
curtes.
>Si ja practica algun exercici
físic, serà millor si ho fa de
manera regular: 30 minuts, 3
vegades a la setmana.
Com començar
>El seu metge o infermera el
poden orientar sobre el tipus
d’exercici que és millor per a
vostè.
>Tr iï una activitat que li
agradi. Hi ha una gran quantitat d’activitats on escollir: caminar ràpid, ciclisme, ballar,
córrer, nedar, bàsquet, futbol,

tennis...
>Fixi’s uns objectius realistes. Comenci de forma progressiva.
Com evitar deixar-ho
>Incorpori’s a un grup de
persones afins a vostè: clubs
esportius, casals d’avis, centres excursionistes...
>Controli els seus progressos: pot córrer més distància que abans?, o es cansa
menys al fer el mateix exercici?...
Com puc prevenir lesions?
>Comenci cada sessió amb
5 o 10 minuts d’escalfament,
així els músculs i articulacions
estaran més flexibles.
>Fer un exercici esgotador
no és sa. No faci més exercici
del que li permetin les seves
possibilitats (consulti el metge).

NOU TELÈFON PER DEMANAR HORA AL METGE
Ja no cal que truqueu al vostre CAP per programar
la visita al vostre metge de capçalera o al pediatre.

902 111 444
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»»»»» els grups municipals opinen

PSC
No em toca a mi posar en dubte la
voluntat i la intenció de treball de
l’actual ajuntament pel nostre
municipi, això toca als ciutadans
d’aquí a un any, però sí la seva
capacitat de gestió del bé públic de
tots els veïns de les Franqueses, que
ja comença a ser nefasta. Només
cal veure uns quants exemples per
adonar-se’n. La masia de can Font a
Corró d’Avall, enclaustrada entre
pisos, quan hi havia suficient zona
verda per destacar-la i dignificar-la.
Els 10.000 metres quadrats de parc
perduts pels ciutadans de Bellavista
a dalt del turó, quan es podien integrar amb habitatges i esponjar el
barri. La barroera actuació a l’església de Llerona, una joia romànica
del segle XI, tapada amb pisos i
cases, quan calia ressaltar-la amb
una zona verda de lleure i es podien
fer els pisos a un costat, si tant
convenien. La negació al diàleg i a

l’entesa amb els veïns del carrer
Tagamanent, quan aquest es podia
haver convertit en un veritable
passeig públic amb prioritat peatonal elevada als girs. La mala educació
amb veïns i veïnes, sempre la guerra
i no la pau, el judici i no l’entesa del
nostre alcalde. Els pleits i lluites amb
Granollers, la Roca, Canovelles i
l’Ametlla per la xuleria i la
prepotència. Els milions d’euros de
tots gastats en advocats i litigis per
no voler parlar i escoltar als qui ha de
servir. La inoperància per donar a
Corró d’Amunt un nucli elevat i
empedrat que obligués els vehicles
a minorar la velocitat i dignifiqués el
nucli. La manca d’un projecte
educatiu de municipi. Els problemes
de transport escolar. El descontrol
propagandístic. La privatització de
l’escola de música, la zona esportiva
municipal i el geriàtric que posen en
mans d’empreses privades serveis

públics pel que cada cop haurem de
pagar més. La interrupció, esperem
que puntual, de la col·lecció local de
publicacions, perquè tots els diners
se’n van amb pamflets i
quadricromies per poder sortir a la
foto. La manca d’informació i de
documentació als regidors de
l’oposició, gestors i servidors públics
escollits igual que ells. Les piruetes
financeres i l’allargament dels crèdits
fins l’any 2024, un endeutament
que hauran de cobrar als veïns del
municipi.
Disculpeu si aquesta tirallonga de
fets flagrants i greuges sembla una
cançó de Joaquín Sabina, però si
voleu més aclariments o suggerències, us podeu posar en contacte
amb mi a eribalta@xtec.cat.

del cost que representa l’obra. A
més no s’ha considerat la possibilitat,
legal, de recórrer a les empreses
asseguradores de les vivendes del
municipi per fer front al pagament
de les despeses d’instal·lació
d’hidrants.
A finals de desembre del passat
any el Cap de la Policia Local va
renunciar al seu càrrec davant de la
impossibilitat de poder seguir
desenvolupant la seva tasca de
manera més eficient, tal i com ell
mateix va manifestar i publicitar en
algun mitjà de comunicació comarcal.
Des de l’ajuntament ens hem
adherit a la Xarxa de Pobles i Ciutats
pels Drets Humans, que impulsa la
Diputació. Les dependències de la
Policia Local estan totalment
mancades d’espais i de sales de
privacitat. Com es poden respectar

els drets dels detinguts a les
dependències que actualment ocupa la policia?
A iniciativa de tots els grups de
l’oposició, l’equip de govern va
acceptar crear una comissió per
avaluar les necessitats de la policia
local, i entenem que de manera
prioritària l’espai on s’ha d’ubicar.
Un millor espai representa millors
condicions laborals i conseqüentment millor servei a la població.

Esteve Ribalta i Sánchez
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

ERC
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Celebrem que els veïns de la
urbanització Els Gorcs puguin tenir
finalment aigua potable a les seves
cases. Volem explicar el perquè del
nostre vot negatiu a la proposta que
va presentar l’equip de govern en el
passat ple del mes de gener, respecte a aquesta qüestió.
Creiem lícit que els veïns hagin de
contribuir, mitjançant taxes, a pagar
el cost de les obres per millorar la
seva qualitat de vida, el que no podem
acceptar és que es generin
diferències entre els veïns d’un mateix
poble. No pot ser que per a portar
aigua a una zona l’ajuntament sol·liciti
una subvenció a l’administració superior i a part aporti ell el 25% dels
costos de la infraestructura, mentre
que per portar l’aigua a una altra
zona no se sol·liciti cap subvenció a
administracions superiors i, a més,
s’obligui als veïns a aportar el 90%

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

els grups municipals opinen «««««

GIPF
En el Ple municipal del dia 1 de
desembre de 2005 va ser aprovat
el refinançament del deute de
l’Ajuntament amb els vots a favor de
CiU, que és qui va tenir aquesta
maquiavèl·lica idea.
Recordem que en aquest moment el deute municipal és aproximadament d’uns 12.000.000 €.
Donat aquest altíssim nivell
d’endeutament, el fet de refinançar
préstecs allargant el termini
d’amortització i arribant en algun
cas a l’any 2024, a més d’una gestió
indecent per part de CiU, és una
prova evident de la manca de
liquidesa que patim, acompanyada
de les dificultats existents per fer
front a les despeses que generen
els serveis bàsics que hem d’oferir
als ciutadans.
Com a anècdota, diré que algun
dels préstecs refinançats, eren

préstecs amb carència, dels quals
encara no s’havia pagat ni tan sols la
primera quota.
El pitjor d’aquest afer no és que el
deute municipal s’està encarint pel
fet d’acumular encara més interessos. El més greu és que s’està
allargant en el temps una situació
que per si sola i a dia d’avui ja és
insostenible degut a la pilota que
s’ha generat. Mala solució per a
avui, i bon problema per demà.
Haig de reconèixer que amb els
anys que porto criticant la gestió
econòmica del senyor Torné i
advertint dels perills que ara ja són
realitat, mai vaig arribar a imaginar
que seria capaç de cometre aquest
tipus d’atrocitat, hipotecant encara
més el futur d’aquest municipi que
tant s’estima, només per tal
d’amagar de cara a l’opinió pública
les misèries de la seva gestió, basa-

da fonamentalment en la foto davant
de qualsevol edifici nou que encara
s’ha de pagar durant les properes
dècades.
Per altra banda, no hem d’oblidar
que a partir d’ara, diners que
s’haurien de pressupostar per
amortitzar inversions ja realitzades,
es dedicaran a despeses ordinàries.
Per entendre-ho més bé posaré un
exemple real. En realitat és com
demanar un préstec hipotecari que
en lloc d’utilitzar-lo en noves instal·lacions municipals, el fem servir
per pagar l’aigua, la llum, les nòmines
dels treballadors, i també, per què
no dir-ho, les suculentes dietes que
cobrem els regidors...

s’ha traslladat allà. Si no, l’ocupació
seria anecdòtica.
Què dir del Teatre-Auditori de
Bellavista i el seu centre cultural?
Doncs que ha costat un munt de
diners i que el nivell d’utilització és
simplement ridícul. A més, per accedir a molts d’aquests espais “tan utilitzats”, cal pagar, de tal manera que
encara s’utilitzen menys.
La política de 10 anys de governs
de CiU ha estat basada en aixecar o
rehabilitar edificis, sense haver decidit què se’n faria. Per tant, s’estan
malbaratant recursos de tots els
ciutadans.
Però el pitjor no és el que hi ha,
sinó el que està per arribar si CiU
continua governant. Tenen previst
construir o rehabilitar més edificis
sense saber què s’hi farà després.
A l’avinguda Tagamanent, a l’alçada de la plaça de can Prat, es vol

construir un altre “mausoleu” de
Teatre-Auditori (al de Bellavista no
s’hi cap). A la plaça de l’ajuntament
es volen enderrocar les casetes
baixes per construir-hi un mal anomenat hotel d’entitats (a les entitats
ningú no els n’ha demanat l’opinió).
Està previst rehabilitar la masia de
can Font per fer-hi un centre d’art i
noves tecnologies (potser així disposarem d’ADSL en condicions)
Tot això passa al nostre municipi,
on les iniciatives socials i culturals no
dirigides han estat boicotejades pels
governs del senyor Torné.
En definitiva, amb aquests plantejaments tindrem molt continent sense contingut.

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

EV
A les Franqueses tenim diferents
equipaments, però volem fixar-nos
en tres, can Ganduxer i la Masia de
can Ribas a Corró d’Avall i el TeatreAuditori de Bellavista.
Ens hi volem fixar perquè són l’exemple més clar del que no s’ha de
fer en gestió d’equipaments. Perquè
posar un equipament en marxa és
molt més que remodelar una antiga
masia o fer un edifici faraònic; dit
d’una altra manera, per l’únic que
ha servit fins ara el Teatre-Auditori
és per omplir les butxaques de quatre
amb la construcció de l’edifici.
Can Ganduxer, aquest espai tan
tocat i posat, només és pot utilitzar
en horari d’oficina, just quan les persones que treballem no podem realitzar activitats.
La masia de can Ribas, amb un
auditori excel·lent, tot s’ha de dir, té
cert nivell d’ocupació, perquè l’Inem

Ferran Gontán Ferrer
Regidor d’Els Verds
607 11 26 76
lesfranqueses@elsverds.org
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PP
QUÈ PASSA AMB LA POLICIA LOCAL? La pregunta no és equivocada. Per què no tenim el nombre de
policies necessaris? Per què ens
hem que sentir tan insegurs? No
ens mereixem, la gent de les Franqueses, viure tranquils?
Vistos els successos d’inseguretat
que han passat últimament al
municipi, en el passat Ple de gener,
el PP juntament amb els altres
grups de l’oposició, vam presentar
una moció demanant a l’equip de
govern un estudi de les mancances
de la nostra policia local. Necessitem més agents (sobretot a les nits
i els caps de setmana), més recursos (ràdios noves, mitjans per comunicar-se, noves armes, un cotxe
per als atestats amb el seu corresponent material...), perquè
puguin desenvolupar la seva tasca
d’una manera eficaç i més pre-

sència als carrers. Volem una policia
pròxima als ciutadans, volem la tan
famosa i reivindicada policia de barri
que sempre demanem i mai ens
atorguen.
Les actuals dependències de la
policia han quedat “atrassades”,
tant de dimensions com de serveis
(no hi ha ni tan sols una cel·la); necessitem unes noves instal·lacions i
una millor senyalització d’aquestes.
No podem consentir que cap veí
dubti de la seva ubicació.
I si a tot això afegim que els últims
anys són molts els agents que han
marxat a altres poblacions, el problema augmenta. Què passa? Què
hem de pensar? Quina solució
pensa buscar l’equip de govern?
Senyors, comencem a mentalitzarnos que la policia es necessària per
al nostre benestar. No utilitzem la
policia solament per recaptar

diners mitjançant multes.
Per tant, davant d’aquests fets,
el Partit Popular seguirà treballant
per aconseguir una ciutat més segura, i seguirà reivindicant una
policia més pròxima als nostres
ciutadans. Una policia que no es
dediqui solament a sancionar els
nostres vehicles, sinó que vetlli pels
nostres carrers, pels nostres
comerços, per les nostres empreses, per les nostres cases..., però
sobretot, PER TOTS NOSALTRES.
La nostra seguretat és un tema
massa important per passar de llarg.
Josep Badia Torrents
Regidor del Partit Popular de
Catalunya
badia382@hotmail.com

televisió
LesFranQuEses
Cada DIMECRES i DIUMENGE
a les 14.30 i a les 20.30 h
a Granollers TV (canal 55 de la UHF)
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calaix de sastre «««««
»» Calendari fiscal 2006
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Horari d'atenció
al contribuent:
Ajuntament
(tots els dies, de
8.30 a 13.30 h)
Bellavista
(dilluns, de 10 a
13.30 h).
○

○

>

○

○

○

○

○

○

○

Mercat Municipal 4t trimestre 2005:
Mercat Municipal 1r trimestre 2006:
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 2006:
Mercat Municipal 3r trimestre 2006:
Impost Béns Immobles - Rústics:
Impost sobre Activitats Econòmiques:
Mercat Municipal 4t trimestre 2006:

de l’1 de desembre de 2005 al 2 de febrer de 2006
del 3 de març al 3 de maig de 2006
del 3 de març al 3 de maig de 2006
del 3 d’abril al 5 de juny de 2006
del 3 d’abril al 5 de juny de 2006
del 3 d’abril al 5 de juny de 2006
del 3 d’abril al 5 de juny de 2006
del 3 d’abril al 5 de juny de 2006
de l’1 de juny a l’1 d’agost de 2006
de l’1 de setembre al 3 de novembre de 2006
de l’1 de setembre al 3 de novembre de 2006
de l’1 de setembre al 3 de novembre de 2006
de l’1 de desembre de 2006 al 2 de febrer de 2007

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.org
francesc.torne@lesfranqueses.org
agata.gelpi@lesfranqueses.org
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.org
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.org
centrejoves.corro@lesfranqueses.org
consellpoble.llerona@lesfranqueses.org
jose.algar@lesfranqueses.org
montse.aliberch@lesfranqueses.org
escola.adults@lesfranqueses.org
escolabressol.3bessones@lesfranqueses.org
escolabressol.massagran@lesfranqueses.org
escola.musica@lesfranqueses.org
josep.campana@lesfranqueses.org
policia@lesfranqueses.org
joaquim.bach@lesfranqueses.org
jutjat.pau@lesfranqueses.org
manuel.fernandez@lesfranqueses.org
pij.franqueses@lesfranqueses.org
salalectura.ganduxer@lesfranqueses.org
francesc.esteve@lesfranqueses.org
sac@lesfranqueses.org
joan.valls@lesfranqueses.org
viver.empreses@lesfranqueses.org

»» Calendari de festes per a l’any 2006
6
14
17
1
26
24
7
29
5
15
8
11
18
12
1
6
8
25
26

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

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

REIS
DIVENDRES SANT
DILLUNS DE PASQUA FLORIDA
FESTA DEL TREBALL
L'ASCENSIÓ
SANT JOAN
FESTA MAJOR DE BELLAVISTA
FESTA MAJOR DE MARATA
FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AMUNT
L’ASSUMPCIÓ
FESTA MAJOR DE LLERONA
DIADA NACIONAL
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.

març

dos mil sis

»» 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

