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nous dies per a la recollida
de trastos i voluminosos

pàg. dos

»»»»» calaix de sastre

> Urgències

> Ajuntament

> Centres de salut

> Farmàcies

> Centres per a la gent gran

> Instal.lacions esportives

> Centres culturals

> Serveis infantils i juvenils

> Centres educatius i formatius

> Parròquies

> Transports

> Companyies de serveis

> Altres

»» Telèfons d’interès

ALCALDIA (Francesc Torné)

ESPORTS (Josep M. Dia)

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA (Ferran Jiménez)

HISENDA (Núria Claveria)

GOVERNACIÓ (Joaquim Méndez)

BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I SANITAT (Rosa Colomé)

CULTURA I EDUCACIÓ (Francesc Colomé)

URBANISME (José Ramírez)

OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT (Josep Bru)

dimecres, de 16 a 18 h

dilluns, de 19 a 21 h (Complex Esportiu Municipal)

dijous, de 17 a 19 h (Centre de Recursos Agraris)

dijous, de 17 a 19 h

dilluns, de 18 a 20 h

dijous, de 18 a 19 h

dijous, de 17 a 18 h (Can Ganduxer)

dimarts, de 18 a 20 h

dijous, de 17.30 a 18.30 h

»» Horari de visites de les àrees de l’Ajuntament

Bellavista dimarts    Resta del municipi dijous

Policia Local 93 846 75 75
Mossos d’Esquadra 088
Creu Roja 93 861 12 40
Bombers 085
Centre coordinador d’ambulàncies 902 23 20 22
Hospital General de Granollers 93 842 50 00

Oficines del SAC de l’ajuntament 93 846 76 76
Oficines del SAC de Bellavista 93 846 45 42
Dinamització Econòmica 93 844 30 40
Serveis Socials 93 846 58 62
Patronat Municipal de Cultura 93 846 65 06
Patronat Municipal d’Esports 93 846 70 83
Consell del Poble de Llerona 93 849 39 39

CAP Bellavista 93 861 80 30
CAP Corró d’Avall 93 840 42 00

Bellavista 93 849 35 92
Corró d’Avall (ctra. de Ribes) 93 849 37 72
Corró d’Avall (C/ Sant Antoni) 93 840 48 66

Casal d’avis i Centre Social Bellavista 93 840 03 05
Casal d’avis de Corró d’Avall 93 846 87 00
Centre de Dia de Corró d’Avall 93 846 86 99
Residència Les Franqueses 93 840 59 90

Complex Esportiu Mpal. (pisc. coberta) 93 840 48 80
Zona Esportiva de Llerona 670 09 45 28
Camp de Futbol de Corró d’Avall 670 09 45 27
Pistes Municipals de Petanca 637 78 57 46
Zona Esportiva Mpal. Corró d’Amunt 637 78 57 45

Centre Cultural Can Ganduxer 93 846 65 06
Biblioteca Municipal 93 840 43 88
Casal Cultural de Corró d’Avall 93 846 83 16
Centre Cultural de Bellavista 93 840 57 82
Centre Cultural de Marata 93 849 31 04

Casal Infantil de Bellavista 93 840 57 80
Casal Infantil de Corró d’Avall 93 846 65 06

Centre de Joves de Bellavista 93 840 57 80
Centre de Joves de Corró d’Avall 93 840 49 67
Servei d’Informació Juvenil Bellavista 93 840 46 24
Servei d’Inf. Juvenil Corró d’Avall 93 840 49 67

Escola Bressol Municipal Massagran 93 840 35 75
Escola Bressol Mpal. Les 3 Bessones 93 849 84 83
CEIP Bellavista-Joan Camps 93 846 62 29
CEIP Joan Sanpera i Torras 93 849 55 94
CEIP Guerau de Liost 93 846 32 16
IES Lauro 93 840 28 52
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany 93 846 56 36
Escola d’Adults-Centre d’Autoformació 93 840 26 53
Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 93 840 39 30
Centre Tècnic del Vallès 93 861 62 57
Centre de Recursos Agraris 93 844 30 40

Santa Eulàlia de Corró d’Avall 93 849 26 38
Santa Maria de Llerona 93 849 28 38
Santa Coloma de Marata 93 849 31 04
Sant Mamet de Corró d’Amunt 93 849 31 04

RENFE (informació) 902 24 02 02
Autobusos Sagalés 93 870 78 60
Taxis 93 846 30 75

Enher-Fecsa (electricitat) 93 701 73 00
Estabanell y Pahisa (electricitat) 93 860 91 00
Gas Natural 93 870 32 54
Sorea (aigua) - oficines 93 879 49 46
Sorea (aigua) - avaries 902 25 03 70

Viver d’empreses 93 840 43 15
Recollida de mobles i estris vells 900 10 13 38
Deixalleria 93 744 50 58
Jutjat de pau 93 846 55 78
Recaptació (OALGT de la Diputació) 93 840 28 55
Oficina de Correus 93 849 59 55
Les Franqueses Entorn Verd, S.A. 93 846 81 64
Tanatori 93 861 82 30
Notaria 93 846 86 11
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12> Hisenda: Noves ordenances
fiscals per al 2006

14> Dinamització econòmica: Es
presenten les conclusions sobre
l’estudi de riscos laborals

16> Governació: Consells per
circular segur quan fa mal temps

17> Esports: Centenars
d’escolars del municipi visiten
l’exposició «Jocs del món»

7> Urbanisme: El Ministeri de
Foment eliminarà dos passos a
nivell a Corró d’Avall

7> Urbanisme: S’encarreguen els
serveis del bufet Roca Junyent
pel cas de la Ronda Nord

10> Joventut: Més de 500
persones assisteixen a la Festa
de les Golfes

18> Esports: El Complex Esportiu
estrena 25 bicicletes indoor

19> Cultura i educació: Es faran
dos locals d’assaig per a músics

20> Cultura: Principals actes de
Nadal al municipi

La inversió en noves
infraestructures

L’Ajuntament ha de vetllar per so-
lucionar les mancances que pateix
el nostre municipi, encara que no
en tingui les competències, fins que
es resolguin.

Moltes vegades ens hem de fer
pesats, però és imprescindible
treballar de forma continuada per
aconseguir els objectius desitjats.

En les últimes setmanes, hem vist
com s’encarrilaven projectes molt
importants en infraestructures per
al nostre municipi, que tenen un cost

elevat i que comportaran una millora
qualitativa respecte de la situació
actual que gaudim.

S’ha concretat l’acord amb la
Diputació de Barcelona per portar a
terme l’any vinent la rotonda de la
carretera de l’Ametlla a l’alçada amb
la Via Europa de Llerona. Aquesta
obra resoldrà una problemàtica que
cada dia és més complexa, a causa
de l’entrada de vehicles dels polígons
industrials al voltant del Congost.

D’altra banda, s’ha donat el
vistiplau al projecte que ha presentat
el Ministeri de Foment per suprimir
el pas a nivell del camí de Can Ramon
Coix amb la línia de Barcelona a
Portbou, fet que comportarà elimi-
nar un perill potencial pels qui circu-
len per aquest indret. Val la pena
invertir en seguretat  per a les perso-
nes.

També s’ha informat favorable-
ment sobre el projecte de pas de
vianants per sota les vies del ferro-
carril de la línia Barcelona a Puigcer-
dà, al costat de l’estació de RENFE de
Corró d’Avall, que enllaçarà la carre-
tera de Ribes amb el polígon indus-
trial i la zona d’equipaments munici-
pal. Aquest projecte, que havíem
demanat a RENFE per tal de millo-
rar aquest pas de vianants que cada
dia és més utilitzat, sembla que
esdevindrà molt interessant per al
nostre futur.

Aquests són uns projectes que
tenen un cost considerable i que
costaran relativament poc al mu-
nicipi, però estic segur que tindran
una importància molt considerable
per a les persones i per al desen-
volupament harmònic del nostre
municipi.

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

opinió «««««

sumari «««««

pàg. tres

FO
TO

: D
ol

or
s 

P
or

re
do

n



LFDV

desembre
dos mil cinc

pàg. quatre

»»»»» opinió

Cap a on va les Franqueses? (I)

Constatem amb sorpresa i indig-
nació que el Patronat de Cultura ha
suprimit aquest any dos referents
en l’elaboració de la identitat cultural
del nostre municipi: d’una banda els
premis locals a la investigació i la
recerca, i d’una altra la col·lecció de
publicacions locals. El fet encara és
més greu si pensem que dins del
pressupost de cultura els dos  projec-
tes suposen un percentatge irrisori
i, per tant, hem de suposar que hi ha
manca de voluntat o deixadesa.

El fet és encara més greu si tenim
en compte que alumnes de l’IES
Lauro realitzen treballs de recerca
de batxillerat sobre temes locals i
ens consta que fan una bona feina.
De la tasca portada a terme els
últims anys no n’ha quedat res. La
gestió de la cultura i l’educació local

Esteve Ribalta i Sánchez
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

El ple de setembre i els seus efectes col·laterals
Josep Martínez i Clavell
Regidor d’Esquerra
Republicana de Catalunya
les franqueses@esquerra.org

A molts ja us deu haver arribat el
fet que en el ple municipal de
setembre l’alcalde va expulsar,
mitjançant repressió policial, un regi-
dor de l’oposició. Arrel d’això els
regidors d’ERC, Els Verds, el GIPF i el
PP vam fer una roda de premsa
denunciant el tracte que rebem, ja
no només per aquest fet, sinó per
l’ambient de crispació i intolerància
vers l’oposició que l’equip de govern
ha propiciat i manté des de fa més de
quatre anys.

Les conseqüències de la denúncia
que vam dur a terme a la roda de
premsa no han estat les esperades,
tot al contrari, almenys fins a dia
d’avui. Deu dies després de la
denúncia hi va haver un altre ple a

l’Ajuntament, en el qual l’alcalde va
demanar al Sr. Secretari que llegís
l’informe que ell li havia encomanat
per tal de recordar als regidors quins
eren els seus drets i deures, en va
repartir una còpia a cadascú i va
acabar amb un discurset, amb el
que venia a dir que la culpa del que
havia passat durant el ple de
setembre era únicament i exclusiva
pel desconeixement que els regidors
tenim dels nostres drets i deures.

Veïns i veïnes de les Franqueses, la
crispació política que pateix el nostre
municipi és justament deguda a la
reivindicació pel lliure exercici dels
nostres drets i deures com a regi-
dors, que contínuament i des de fa
més de quatre exercim vigorosa-
ment des de l’oposició. Els regidors
i regidores de l’oposició al govern
municipal érem i som totalment
coneixedors i conscients de quins

són els nostres drets i deures i
continuarem vetllant per aconseguir-
los.

El dany col·lateral més greu del ple
de setembre és, però, que el Sr.
Alcalde amb els seus incondicionals
van aprovar la urbanització del Sec-
tor N, rebutjant totes les al·legacions
presentades. Gràcies a ells el municipi
tindrà menys entorn verd, menys
sostenibilitat ecològica, paisatgística
i mediambiental, més despeses en
manteniment i prestació de serveis
municipals i la mateixa crispació.

sobretot, s’ha de diferenciar per
donar relleu a les particularitats
pròpies de la nostra gent, la nostra
història i el nostre municipi. És una
situació molt greu i demanem al
regidor de cultura i a l’alcalde que la
redrecin immediatament.

Però encara n’hi ha més, perquè
l’ajuntament també ha arraconat i
oblidat propostes que el nostre grup
ha presentat i s’han aprovat en Ple
Municipal com la restauració del
safareig del camí de can Ramon
Coix, la creació d’un Consell de
l’Audiovisual o l’homentage als regi-
dors del nostre municipi en la comme-
moració dels 25 anys d’ajuntaments
democràtics, o la manca d’un Projec-
te Educatiu Local, que inclogui tots
els agents socials.

La llista de despropòsits encara
és més gran si tenim en compte que
l’empresa municipal d’urbanisme no
inclou, ni té en compte les prescrip-
cions de cultura i dels tècnics en ar-

queologia, situació que significa que
ens estem ventilant i tapant amb
ciment patrimoni i troballes impor-
tants al nostre municipi, com recs
centenaris a Mas Colomé i d’altres
que no han sortit a la llum.

Però hi ha més, la cultura és
veïnatge, relacions humanes i
socials, construir poble i molts
aspectes que el nostre alcalde no
només desconeix, sinó que amb la
seva gestió i el seu tracte a les per-
sones i a la tradició, s’ha ventilat
ràpidament. Abans de la seva
transformació, les Franqueses i els
seus pobles gaudien d’una riquesa
humana, social i tradicional que a
Corró d’Avall i Bellavista el model
d’urbanisme i l’actual alcalde estan
deixant perdre. En un futur, doncs,
caldrà treballar per recuperar i
redreçar aquests despropòsits.
Tanmateix demanem des d’ara un
canvi de rumb perquè sinó hi ha
aspectes que són irreversibles.
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Carta a Francesc Torné

Estimat senyor Torné:
Després que han passat uns

mesos des que al Ple del mes de
setembre vostè va prendre la deci-
sió d’expulsar-me de la sala acom-
panyat per la policia, i sense que des
de llavors hagi tingut cap notícia per
part seva al respecte, a pesar de la
gran repercussió que ha tingut
aquest fet als mitjans de comunica-
ció, he pensat ser jo mateix qui es
dirigeixi a vostè per interessar-me
sobre la situació del meu “expedient
sancionador”. Perquè clar, suposo
que quan s’expulsa un càrrec electe
d’una sala de plens, lloc pensat per
al diàleg públic, i utilitzant les forces
de seguretat, és perquè aquest
càrrec públic ha hagut de cometre

algun acte realment punible i que va
molt més enllà de només voler par-
lar.

Vull recordar-li, apreciat senyor
Torné, que dintre de les seves
funcions i obligacions com a alcalde,
es troba la de sancionar els regidors
del consistori per no complir amb les
seves funcions. Com que entenc que
el meu “delicte” d’intentar parlar i
transmetre queixes als Plens és un
fet “molt greu”, encara seria molt
més greu que per la seva part
quedés impune. Pel mateix principi
“d’autoritat” pel qual vostè va co-
mençar aquest afer, crec que ho ha
d’acabar i no deixar-lo a mitges. En
altre cas, tota la població de les
Franqueses podria arribar a pensar
que té un alcalde que parla i actua
més enllà del que aconsella la
discreció...

Per la meva part, no vull ser confós

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

amb un amic al qual se li perdona
quelcom. I com des del respecte que
tinc, tant per la seva persona com
pel seu càrrec,  tampoc vull contri-
buir a augmentar el seu complex
d’omnipotència, li demano que si
encara no ha obert el meu expedient
sancionador, ho faci el més aviat
possible, perquè aquesta legislatu-
ra gairebé està acabant-se i no voldria
que després se li acumuli tota la feina
en període electoral.

Esperant la seva resposta, rebi
una cordial salutació.

Els impostos i les taxes per al 2006

Com cada any per aquestes da-
tes toca aprovar  la regularització de
les noves ordenances fiscals per  a
l’any vinent. I una de les que augmen-
ta més és la taxa d’escombraries.

Bé, doncs, aquest any la taxa d’es-
combraries a nivell domèstic puja un
17% i la comercial un 35%. Tot i que
l’increment pot semblar molt elevat,
no es recuperarà el dèficit, que
sembla gairebé endèmic, des que
governa CiU.

A més, el repartiment del paga-
ment de la taxa d’escombraries tant
a la banda domèstica com per la
banda comercial, és del tot injust.

El repartiment a la banda domès-
tica es fa segons la mida de l’habitatge
sense tenir en compte les persones

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

que viuen en l’habitatge i som les
persones les que generem els
residus i no els habitatges.

A la banda comercial passa el
mateix. Per exemple, un establiment
comercial tipus bar que serveixi be-
gudes en Tetra-Brick (producte no
reciclable), pagarà el mateix que un
establiment que disposi només de
begudes en envasos de vidre
reutilitzables (que no cal ni tan sols
reciclar).

Els Verds (tot i que no es van
acceptar les nostres propostes per
a un altre sistema de recollida i gestió
de les escombraries, 95.000 euros
més barat) li hem presentat al govern
propostes de modificació a la taxa
d’escombraries.

Proposem que a la part domès-
tica de la taxa d’escombraries es
paguin per ciutadà i no per mida
d’habitatge.

A la banda comercial proposem
que, en lloc de només pagar per
mida de l’espai que ocupi l’activitat,
es premiï l’adopció de mesures re-
ductores de residus. És a dir, crear
una ecotaxa que premiï qui ho fa bé
i gravi econòmicament qui no ho vol
fer correctament.

També hem presentat propostes
de modificació a dues taxes més.
Proposem que en l’impost de plusvà-
lua per la venda d’un habitatge s’in-
crementi el tant per cent per la ven-
da d’un habitatge en propietat de 0
a 5 anys, per tal d’evitar l’especulació.

Exigim la creació d’una taxa re-
ductora del preu de l’habitatge (en
contra de l’especulació),  ,  ,  ,  ,  que ha de
gravar els habitatges que estan buits
més d’un any.

L’habitatge és un dret i no pot ser
un luxe.

Salut i ecologia.
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televisióLesFranQuEses
Cada DIMECRES i DIUMENGE
a les 14.30 i a les 20.30 h
a Granollers TV (canal 55 de la UHF)

I ara també pots veure els programes

a través d’internet en el teu ordinador!

Comprova-ho al web www.lesfranqueses.org

Las encuestas no engañan

Las encuestas no engañan, regis-
tran una fuerte bajada de “popula-
ridad” del actual gobierno. Está de-
mostrado que las tendencias pue-
den ser fijas o cambiantes: fijas por
tradición y no preocuparse por
nada, pues nada afecta a su vida.  O
cambiantes, si se es listo e interesa-
do en política, llegando a cuestio-
narse y analizar fríamente los acon-
tecimientos sociales y económicos,
para luego decidir su situación polí-
tica.  ¿Me equivoqué en las eleccio-
nes? ¿Pensaba que las cosas irían
mejor, pero estoy poco o muy de-
cepcionado? O por el contrario, ¿es-
toy orgulloso de haber elegido bien?
Estas dudas políticas son las que

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

mueven un país y hacen un mejor o
peor cambio.  La decisión es nues-
tra y pretendemos despertar la con-
ciencia social para dejar un mejor
país a futuras generaciones.

Miremos la realidad: es verdad
que algunos del PPC han dicho que
estamos ante el peor gobierno es-
pañol desde la transición, y también
ante el peor gobierno catalán. “El
caos de l’ Estatut” lo deja claro.

El texto resultante para la refor-
ma del  “Estatut de Catalunya”, des-
pués de 20 meses de peleas del
“tripartito” para acabarlo, es un de-
sastre, un engendro sectario que
obliga a acatar su modelo “perso-
nal” de sociedad. Tal es así, que a
los 3 días de ser aprobado por el
“Cuatripartito” Catalán, los impulso-
res de la iniciativa, ZP/Maragall, re-
conocen que hay que rectificarlo. No

aceptan que “Catalunya sea una
nación”, ni tampoco que la financia-
ción sea buena. De este modo asu-
men que es inconstitucional,
insolidario y excluyente.

¿No estarán más bien jugando a
enfrentar sentimientos y regiones?
¿No será este debate el talón de
Aquiles que necesitan para parecer
que están haciendo algo o que go-
biernan? ¿Creen los socialistas que
así van a mejorar los intereses ca-
talanes? El PPC estaba solo cuan-
do denunciaba esto, pero hoy hay
más gente que piensa un poco más
y no se lo cree.

En el pleno del mes de octubre, el
Gobierno presentó una moción a fa-
vor del “Estatut”, votando todos a
favor, menos el PP.

TV
LF
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L’Ajuntament ha decidit encarre-
gar al bufet d’advocats Roca Junyent
l’assessoria i defensa jurídica dels
interessos del consistori franquesí,
tant en via administrativa com en via
jurisdiccional, en relació al projecte
de soterrament de la Ronda Nord.

Aquest encàrrec es justifica per la
consideració que les corporacions
locals tenen el deure inexcusable de
defensar els seus béns i drets mit-

L’Ajuntament ha aprovat recent-
ment donar el seu vistiplau als pro-
jectes presentats pel Ministeri de
Foment per suprimir dos passos a
nivell a les Franqueses. Concreta-
ment, es tracta del pas a nivell per a
vehicles i vianants del camí de Can
Ramon Coix i del que hi ha només per
a vianants al davant de la plaça de
l’Estiu, ben a prop de l’estació de
Corró d’Avall.

En el primer projecte, el Ministeri
de Foment preveu construir un vial
de 390 metres de llargada amb un
pas elevat sobre la línia de ferrocarril
que tindrà una calçada de 6 metres
d’ample (2 carrils de 3 m cadascun).
D’aquesta manera s’eliminaria el
perillós pas a nivell del camí de Can
Ramon Coix, al barri de la Sagrera de
Corró d’Avall. El pressupost previst al
projecte per portar a terme les obres
de construcció del vial és de
2.374.800 euros.

Tot i l’informe favorable al projecte,
l’Ajuntament hi inclou la següent
condició: que es deixi prevista una
connexió entre el camí de Can
Ramon Coix i el nou vial en el tram
comprès entre el torrent de
Carbonell i el pas a nivell que es
suprimeix amb la finalitat que tinguin
sortida els habitatges que donen al
camí en el cas d’una crescuda del
torrent que impedeixi travessar el
gual.

Amb el segon projecte es pretén
eliminar el pas a nivell per a vianants

El Ministeri de Foment eliminarà
dos passos a nivell a Corró d’Avall

situat a l’alçada de la plaça de l’Estiu
de Corró d’Avall i construir-hi un pas
inferior. Aquest pas tindrà una ram-
pa d’accés des de de la carretera de
Ribes i una altra des del carrer de
Maria Anna Mogas. La longitud total

d’aquest accés per travessar la via
del tren amb la màxima seguretat és
de 72 metres i té una amplada de 3
metres. El pressupost previst per
portar a terme el projecte és de
417.058 euros.

L’Ajuntament encarrega els serveis del bufet
Roca Junyent pel cas de la Ronda Nord

jançant l’exercici de les accions per-
tinents.

L’Ajuntament va fer una sèrie d’al-
legacions al projecte al mes de gener
per tal de millorar la seguertat dels
veïns i veïnes de la zona, les quals la
Generalitat encara no ha respost.
Les consideracions del consistori
franquesí a la proposta de soterra-
ment que va plantejar la Generalitat
són, a grans trets, les següents:

-Accés al sector industrial V.
-Passarel·la semicircular per a

vianants sobre la Ronda.
-Pas inferior de vianants a la vorera

de la ctra. de Ribes.
-Aparcaments al carrer del pont.
-Interrupció del trànsit a la cruïlla

del carrer de la Ferreria i el Camí
antic de Vic.

-Semàfor de botó per a vianants al
C/ Ferreria i a la pl. de Macià.

Projecte de
construcció
d’un pas
elevat per
salvar el pas
a nivell del
camí de Can
Ramon Coix

Projecte de
construcció
d’un pas
sota la via a
prop de
l’estació de
Renfe de
Corró d’Avall
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»»»»» urbanisme

Les obres d’urbanització de la
Unitat d’Actuació 17 a Llerona ja
han acabat, i han permès que el
trànsit rodat de vehicles que passa
pel carrer d’Àngel Guimerà, que fins
ara era un cul-de-sac, pugui sortir a
la carretera de Ribes a través de
l’accés que s’hi ha fet. L’empresa
que n’ha fet les obres és Serxar, SA,
que ha estat contractada per l’em-
presa municipal Les Franqueses
Entorn Verd, SA per un import de
199.374 EUR.

A banda de la prolongació d’aquest
carrer, i de dotar dels serveis ne-
cessaris la zona per a la futura im-
plantació de nous habitatges, també
s’ha fet una plaça d’uns 800 m2 de
superfície i s’ha reservat un terreny
de 950 m2 com a zona d’equipa-
ments.

El Ple de l’Ajuntament va pren-
dre l’acord de sol·licitar la inclusió en
la convocatòria de selecció d’actua-
cions dels ens locals susceptibles de
cofinançament del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER)
per a l’anualitat 2006 de les actua-
cions següents:

-Consolidació de la riera de Car-
bonell i protecció de l’entorn urbà al
seu pas pel nucli de Corró d’Avall.

-Construcció d’un edifici per a ser-
veis tècnics municipals i hotel d’enti-
tats a la cantonada dels carrers de
Puiggraciós i Diagonal.

En l’acord aprovat es sol·licita el
cofinançament del 50 per cent per
a cada una de les actuacions esmen-
tades.

Les obres d’urbanització de la UA-17 connecten
el carrer de Guimerà amb la ctra. de Ribes

Fotografia de l’actuació, feta des de la carretera de Ribes

Es pavimenta una part de la
plaça de Joan Sanpera

L’Ajuntament ha fet pavimentar
una part de la plaça de Joan Sanpe-
ra, concretament la situada al voltant
de l’escenari que es va construir
quan es va fer la plaça, amb la finalitat
de poder-hi fer activitats lúdico-fes-
tives amb més comoditat i segure-
tat. Aquest parc té uns 8.000 m2 de
superfície i està situat just al darre-

ra de l’edifici consistorial.
Les obres que ha fet l’empresa

Construcciones y Rebajes Àrids han
consistit en la retirada de la grava
existent, el buidat d’uns 15 cm de la
superfície del terreny i l’estesa pos-
terior d’un paviment de color. La
zona del parc sobre la que s’ha actuat
té uns 950 m2 de superfície.

L’actuació s’ha realitzat a la part sud del parc

L’Ajuntament
demana
subvencions per
a dos importants
projectes
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El curs 2005/2006 el Casal In-
fantil Municipal de Bellavista ja té 75
nens i nenes que es diverteixen i
s’entretenen amb les activitats que
ofereix la instal·lació totes les tardes,
de dilluns a divendres al Centre Cul-
tural de Bellavista. Amb motiu d’a-
quest gran augment s’han obert
dos grups més per donar cabuda a
tothom.

Aquest curs hi ha moltes coses
divertides per a totes les edats. Els
més petits (P3-P5) s’endinsaran en
el món dels contes i gaudiran de la
màgia del cinema i de la literatura
infantil. Els mitjans (1r i 2n) s’iniciaran
també en la màgia, es convertiran
en artistes de circ i aprendran danses
molt divertides. Els més grans (3r-
6è) descobriran el fantàstic món
dels jocs antics i exploraran les noves
tecnologies aplicades al joc. Els més
grans faran els jocs gegants per

L’Esplai de Corró d’Avall va obrir
les seves portes a tots els nens i
nenes del municipi el passat 5 de
novembre a les 10 del matí  en una
jornada de portes obertes, on hi va
haver gran assistència de públic.

Aquest projecte es va gestar
durant el curs passat entre joves
del  Centre Municipal de Joves de
Corró d’Avall, amb il·lusió i amb la
idea de crear un esplai a Corró
d’Avall que obrís les seves portes
als nens i nenes el curs 2005-06.

L’esplai s’ha creat des del
començament per joves del municipi
amb ganes de fer alguna cosa posi-
tiva amb el seu temps lliure, i que
s’interessen pel món dels infants.
Joves els quals s’han implicat en un
projecte d’esplai de caps de set-
mana i han assumit l’esforç i respon-
sabilitat que aquest projecte com-

Nens i nenes de totes les edats
omplen el casal infantil de Bellavista

Al Casal Infantil Municipal de Bellavista disposen d’una gran ludoteca

poder jugar en grans superfícies i
amb molta gent.

Tot això funciona gràcies a la feina
de monitors i monitores especia-

litzats en lleure infantil, que amb gran
professionalitat i responsabilitat pro-
gramen i gestionen aquest equipa-
ment.

Es crea un esplai a Corró d’Avall
porta.

L’objectiu principal  és el  de crear
una base sòlida perquè l’esplai de
Corró s’integri  en la vida comunitària
del municipi i es vagi consolidant com
un servei viu i participatiu en la nos-
tra societat.

Les activitats de l’esplai tenen lloc
els dissabtes de 10 a 13 h al Centre
Cultural de Can Ganduxer. Tots els
nens i nenes que tingueu entre 3 i
12 anys i vulgueu que els dissabtes
al matí siguin d’allò més divertits,

heu de venir sense dubtar-ho! Fa-
rem ludoteca, jocs de taula, de rol,
tallers de manualitats, de cuina, de
teatre, sortides d’un i dos dies,
jocs... i moltes coses més!

Les reunions de monitors i
monitores tenen lloc els dimecres i
divendres de 18.30 a 20.30 h al
Centre Municipal de Joves de Corró
d’Avall. Si ets jove i vols formar part
del nostre equip de monitors i
monitores, no t’ho pensis més i vine!
Ens ho passem genial!

Fotografia de l’Esplai de
Corró en plena activitat
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»»»»» benestar social i joventut

La festa d’enguany de les Golfes,
que va tenir lloc a la plaça del Centre
Cultural de Bellavista, es va inspirar
en els artistes de carrer de les
rambles de Barcelona. Hi van actuar
mims, una companyia de teatre in-
fantil, el grup de dansa del Centre de
Joves de Bellavista, els Arpistes (els
músics del Centre de Joves), les
Sàtires de foc, un caricaturista, els
grallers, una massatgista i una grafò-
loga. Cal destacar que el grup de
diables Els Encendraires va presen-
tar amb expectació a Bellavista el
Cabró de Corró, batejat a la pas-

Més de 500 persones assisteixen a
la Festa de les Golfes

sada Festa Major de Corró d’Avall.
Els tallers adreçats als més pe-

tits, com el taller de globus modela-
bles, el taller de flors i el taller de
maquillatge de por, van tenir molt
èxit de participació, i també es van
obrir les aules del Casal Infantil amb
una gran ludoteca.

El Teatre-Auditori es va omplir de
joves durant el concurs de break-
dance, que va aplegar més de 150
persones.

Com cada any les castanyes van
tornar a ser les protagonistes, acom-
panyades de bunyols senegalesos i

d’una gran mostra de menjar típic
marroquí que va poder degustar
tothom. Això sí, quan el ramadà ho
va permetre.

La festa va concloure amb el
concert del grup granollerí Nailon i
les aportacions de joves de les
Franqueses en una gran  jam session
més enllà de la una de la matinada.

Aquesta festa no seria possible
sense la participació d’entitats que
es dediquen al lleure com La teia,
Actres, el grup de diables, Ibna Sinaa,
Ñodema Kafo i altres grups de joves,
que amb el seu esforç van acon-
seguir fer una gran celebració. Des
d’aquestes línies volem agrair públi-
cament a tothom la seva aportació.

1. Degustació de productes del Magreb; 2. Un dibuixant va fer caricatures a qui en volia; 3. Taller de globoflèxia;
4. Dues castanyeres ben simpàtiques torrant les típiques castanyes; 5. Inflables per a la canalla;

6. Conte de la rateta que escombrava l’escaleta; 7. Un bon massatge desestressant; 8. Panellets de concurs;
9. Bunyols senegalesos boníssims; 10. Taller de maquillatge per a tothom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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El mes de juliol, l’Ajuntament va
signar un conveni del Pla supramu-
nicipal de prevenció de drogodepen-
dències i hàbits saludables, conjun-
tament amb els Ajuntaments de
l’Ametlla, Figaró Montmany, la Gar-
riga i Tagamanent.

Aquesta iniciativa s’ha dut a terme
gràcies als tècnics de Joventut d’a-
quests municipis que, preocupats
per aquesta problemàtica, han rea-
litzat una intensa tasca tècnica per
fer-la realitat.

L’objectiu principal del conveni és
la cooperació interadministrativa en-
tre els Ajuntaments implicats, per
aconseguir el disseny i el desenvo-

lupament d’un pla supramunicipal.
Aquest Pla contempla l’abordatge
de la problemàtica generada pel
consum de drogues i altres com-
portaments de risc, així com la
promoció d’hàbits saludables.

Si bé la població diana és la joventut,
no es descarten accions adreçades
a altres col·lectius, com la gent gran,
les famílies, els adults i la infància. Per
aquest motiu, hi ha altres àrees dels
Ajuntaments implicades, com Sani-
tat i Serveis socials.

La col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i els Ajuntaments im-
plicats ha permès la contractació
d’un tècnic amb dedicació exclusiva

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!

L’Ajuntament engega un Pla de
prevenció de drogodependències

al Pla.
L’abordatge del Pla vol implicar

tots els sectors del territori que po-
den aportar elements per el seu
desenvolupament, com ara l’àmbit
esportiu, associacions o entitats que
treballin aquest tema, grups, serveis
de seguretat, ensenyament, serveis
socials, joventut, sanitat, etc.

És per aquest motiu que des de
l’Àrea de Benestar Social restem
oberts a qualsevol aportació que
vulgueu fer, ja que és entre tots que
podem lluitar per aconseguir una
societat més saludable. Us hi podeu
adreçar directament o bé a través
del web de l’Ajuntament.
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»»»»» hisenda i règim interior

En el Ple del mes d’octubre es van
aprovar provisionalment les orde-
nances fiscals per a l’any 2006, i
que, per tant, entraran en vigor a
partir del proper 1 de gener.

Les ordenances fiscals regulen
tots els tributs, és a dir, els impostos
com l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI), sobre Activitats Econòmiques
(IAE), el de vehicles, i altres, així com
les taxes municipals com són les de
recollida d’escombraries, les del
cementiri municipal o els certificats
emesos per l’Ajuntament, tràmits
urbanístics, entre d’altres.

El criteri general adoptat per a
revisar aquestes taxes, així com
l’Impost sobre Vehicles ha estat
actualitzar-les amb l’increment del
cost de la vida, és a dir, un 4,3 per
cent, que és l’Índex General de Preus
al Consum a Catalunya durant el
darrer any. D’aquest criteri s’ha
exclòs la taxa de recollida
d’escombraries, que ha tingut un
increment superior, un 17 per cent
per a les domiciliàries, ja que aquest
servei continua essent notòriament
deficitari per a l’Ajuntament, tot i que
la normativa vigent disposa que
aquesta taxa ha de cobrir plenament
el cost del servei.

També s’ha exclòs d’aquesta pu-
jada general l’Impost sobre Béns

Noves ordenances fiscals per al 2006

Els programes de TV Les Franqueses ja es
poden veure a través del web municipal

L’Ajuntament ha fet construir una
pàgina web que permet veure i sen-
tir els programes de Televisió Les
Franqueses a través del web muni-
cipal www.lesfranqueses.org. S’hi
accedeix des de la pàgina principal
del web a través d’un banner i la
tècnica que s’ha utilitzat perquè
l’usuari pugui veure i sentir els pro-
grames en el seu ordinador és la
de l’streaming, una tecnologia que
s’utilitza cada cop més per alleugerir
la descàrrega i execució de l’àudio i

Immobles (IBI), ja que aquest impost
únicament tindrà la variació que fixa
l’Estat dins dels deu anys següents
des que s’apliquen nous valors
cadastrals, cas en què es troba
aquest municipi.

Quant al referit IAE, atès la
devallada que ha comportat en la
recaptació del consistori l’exempció
fiscal per a aquells contribuents que
facturin menys d’1 milió d’euros
anuals, s’ha incrementat en un 10
per cent, per amortir aquesta
reducció dels recursos municipals.

Així mateix, també s’han incre-
mentat per sobre de l’índex de preus
al consum, dos impostos lligats al
sector constructor, això és, d’una
banda l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, i d’altra banda,
l’Impost sobre l’Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urba-
na.

Per a qualsevol dubte, us podeu
dirigir a l’oficina que l’Organisme de
Gestió Tributària té a l’ajuntament,
que és qui s’encarrega de la gestió
d’aquests tributs municipals.

L’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica només s’ha apujat un 4,3%,
l’Índex General de Preus al Consum del darrer any a Catalunya

el vídeo en el web, ja que permet
sentir i visualitzar els arxius mentre
s’estan descarregant.

A part de poder veure el darrer
programa emès, el sistema també
permet veure els tres programes
immediatament
anteriors. Propera-
ment, aquesta
nova pàgina web
també permetrà
realitzar comandes
de còpies de pro-

grames.
El programa de TV Les Franque-

ses, del qual es fan dues edicions al
mes, s’emet per Granollers TV (ca-
nal 55 UHF) cada dimecres i diu-
menge a les 14.30 i a les 20.30 h.

Una de les imatges de l’encapçalament
del programa de TV Les Franqueses
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dinamització econòmica «««««

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h>
dimarts i dijous de 16 a 18 h>

A L’AJUNTAMENT

El Centre de Recursos Agraris va
incrementant el nombre d’activitats
que s’hi duen a terme, moltes
d’elles organitzades directament
per l’Àrea de Dinamització Eco-
nòmica de l’Ajuntament, però mol-
tes d’altres per entitats privades o
altres organismes públics que
sol·liciten espais per poder desen-
volupar-hi diferents actuacions.

Les activitats que han tingut lloc al
Centre de Recursos Agraris durant
el segon semestre de l’any 2005
han estat les següents:

> Accions formatives i conferèn-
cies

-Informàtica de l’usuari
-Auxiliar d’infermeria en geriatria
-Administratiu comercial
-Iniciació a internet

Amb la voluntat de poder oferir
als usuaris de l’Àrea de Dinamització
Econòmica el millors serveis possi-
bles i amb les màximes garanties,
l’any 2003 es va implantar el siste-
ma de qualitat ISO 9001:2000 per
a les activitats de:

-Serveis de formació ocupacional
-Inserció laboral
-Informació i assessorament em-

presarial
-Punt d’informació CIDEM
Per poder avaluar la qualitat del

servei i poder determinar que real-
ment s’estan duent a terme amb el
rigor necessari, cada any s’ha de
passar una auditoria de seguiment
corresponent a la certificació obtin-
guda. La de l’any 2004 es va passar
al llarg del setembre, i al novembre
d’enguany Applus, entitat certifica-
dora, va dur a terme la segona audi-
toria de seguiment, on es fa constar
que l’Àrea de Dinamització Econòmi-
ca de l’Ajuntament franquesí segueix
els criteris de la ISO 9001:2000
amb resultat satisfactori.

Les instal·lacions del Centre de
Recursos Agraris continuen
acollint activitats de tot tipus

La sala d’actes del Centre de Recursos Agraris ha acollit desenes
d’actes des que es va inaugurar el 16 de novembre de 2002

-Aparadorisme
-Redacció i presentació d’infor-

mes
-Atenció al ciutadà
-Tècniques de distància emocio-

nal
-La comunicació interna en les

organitzacions
-Access bàsic
-Excel bàsic
-Outlook
-Word avançat
-Accidents de circulació
-Mercat legal i redacció de docu-

ments per a la Policia Local
-Policia de proximitat
-Claus per a l’adequada recepció

dels nouvinguts
-Informàtica per a explotacions

agràries

-Prevenció de riscos laborals
-Curs de concertació dins del Pac-

te Territorial del Vallès Oriental
-Protocol de violència de gènere
-Programa dona
> Reunions d’entitats, i associa-

cions
-Il·lustre Col·legi d’Advocats de Gra-

nollers
-Associació de Botiguers,  Comer-

ciants i Professionals de les Fran-
queses del Vallès

-Reunió mensual dels Cunicultors
del Vallès Oriental i Maresme

Certificació
9001:2000 de
Dinamització
Econòmica
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»»»»» dinamització econòmica

El passat 25 d’octubre es van pre-
sentar les conclusions de l’estudi so-
bre la sensibilització en matèria de
prevenció de riscos laborals a les
empreses del municipi.

L’acte va estar presidit pel regidor
de Dinamització Econòmica de l’Ajun-
tament de les Franqueses, Ferran
Jiménez, i va fer-ne la presentació
Ramon Bonastre, membre de l’em-
presa consultora encarregada de
realitzar l’estudi.

Les conclusions principals van ser:
> En general hem de concloure

que el nivell de sensibilització de la
prevenció de les empreses ubica-
des al terme municipal de les Fran-
queses del Vallès és elevat, d’acord
amb el que s’exposarà a continua-
ció, havent-se de destacar com a
més significatius:

_El recurs del servei de prevenció
aliè (62’4%) per organitzar la
prevenció.

_Un bon nivell quant a la formació
(63’7%).

_Unes dades positives en la
pràctica de la vigilància de la salut
(61’7%).

_Una molt important presència
d’algun tipus de senyalització
(94’7%).

_Una molt elevada disponibilitat
d’EPIS (84’8%).

_Una molt significativa presència
d’equips de primers auxilis (97’0%).

_Una important absència de re-
queriments de l’Autoritat Laboral en
la matèria (només un 7’5%).

_Una notable presència de comi-
tès de seguretat i salut (58’3%).

> Per contra, altres indicadors
són de clara millora, com ho és el
baix nivell d’investigació directa dels
AT i MP (13’9%) i la manca de la
pràctica de simulacres d’evacuació
(7’1%).

> Quant a riscos més freqüents i,
de manera força lògica, atesa la
composició de tipologies d’empreses

pel que es refereix als sistemes de
producció, els principals factors de
risc estan encapçalats pel soroll
(31’4%), els sobreesforços postu-
rals (26’2%) i els talls, cops i punxa-
des (10’3%).

> La preocupació indicada pels
temes, quant a futures campanyes,
està centrat en temes de gestió i de
responsabilitats (24’2%), situació
que ens indica la molt correcta
disponibilitat de solucions tècniques
però una positiva preocupació pels
aspectes de responsabilitats deri-
vats de la gestió.

>  Finalment, ha d’assenyalar-se la
resposta majoritària quant a dues
qüestions per la indicació que ens
dóna. En primer  lloc,  la pregunta “qui
ha de fer la prevenció” ha obtingut
com a resposta majoritària (73’9%)

Es presenten les conclusions de l’estudi sobre
prevenció de riscos laborals de les Franqueses

els treballadors, i en canvi la referent
als efectes de la prevenció, majori-
tàriament (58’5%) s’ha respost que
“ajuda en la producció” i posterior-
ment (22’6%) que “ajuda en les rela-
cions laborals a l’empresa”, situació
que ens indica els dubtes que enca-
ra genera aquesta matèria, que
oscil·la entre la necessària col·labo-
ració dels treballadors i els efectes
positius per a l’empresa. No obstant,
cal deduir clarament una visió actual
i multidisciplinària de la matèria que
supera amb escreix l’estricte compli-
ment formal de la norma.

Cal destacar que l’estudi realitzat
des de l’Ajuntament de les Fran-
queses és pioner, atès  que només
existeixen estudis basats en un
mostreig i no sobre la totalitat de les
empreses d’un municipi.

Cartell de la campanya que està fent
la Generalitat per conscienciar els

empresaris sobre la necessitat de la
prevenció en riscos laborals
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Són vàries les trucades i les de-
mandes d’informació que s’han
rebut a la nostra Oficina d’Atenció
Policial relatives als accidents de
circulació, per la dificultat o senzi-
llament per la desinformació en te-
mes relacionats amb quin és l’àmbit
de treball de la policia local.

La policia local té les seves funci-
ons definides en les lleis i dintre d’a-
quest ordenament legal cada muni-
cipi ha de saber adaptar-s’hi, ava-
luant necessàriament una àmplia
sèrie de factors que moltes vegades
són molt diferents segons cada
municipi, com poden ser la densitat
urbana, l’atur, la concentració
d’activitats lúdiques, la renda per
càpita, el número d’agents de policia
local per cada mil habitants, la pre-
sència d’altres cossos de seguretat
pública al municipi, etc.

La policia local ha d’assumir per
llei les competències administratives
i judicials de trànsit i circulació en les
àrees urbanes i això vol dir que hi
està obligat, sota penalitzacions molt
dures que van des de la inhabilitació
fins a penes de presó per al policia
que no intervingui en allò que la llei
l’hi obliga.

En els accidents de trànsit, la
policia intervé per dues qüestions
primordials: una primera assisten-
cial, per garantir els socors als ferits
i la seguretat de la resta d’usuaris
de la via pública; i la segona, i de
molta més responsabilitat, la
intervenció com a policia judicial, que
bàsicament queda limitada a les vies
públiques urbanes i a aquelles d’ús
públic indeterminat i, per altra part,
s’actua en els delictes de lesions
sempre i en les faltes quan la policia
local sigui requerida (encara que
nosaltres ho fem sempre) perquè
en tot accident de trànsit hi pot
haver un comportament imprudent
les conseqüències del qual poden
ser fins i tot la mort. Així, doncs,
també intervenim en els delictes
contra la seguretat del trànsit.

Però per les mateixes raons no

intervenim en la resta d’accidents,
donat que són reclamacions civils
(de caràcter privat) i davant de les
quals la presència de la policia local
s’ha de limitar a l’assistència, asses-
sorament i regulació del trànsit si és
necessari.

És per això que davant d’un acci-

La proximitat de les festes
nadalenques fa que comencin a aflo-
rar del nostre interior els millors
sentiments que pugui tenir una per-
sona: la solidaritat, la comprensió,
la tolerància, l’amabilitat o l’alegria,
entre d’altres. D’altra banda, també
són unes dates en les quals les com-
pres es disparen, tant per fer grans
dinars o sopars familiars com per
fer els regals a les persones que
estimem. No obstant això, també hi
ha un mínim de persones que
aprofiten aquestes dates per de-
linquir.

No és la nostra intenció alarmar
la població, sinó tot el contrari.

El servei de la Policia Local

dent sense ferits, els implicats tenen
l’obligació d’intercanviar dades i po-
sar-se en mans de la seva com-
panyia d’assegurances, però en cap
cas hi ha l’obligació d’estar-hi d’a-
cord, així com tampoc la policia local
ha d’efectuar cap diligència de trànsit
en aquests casos.

Segona edició del programa
«Comerç segur»

Aquest mes de desembre s’impul-
sarà una nova edició del programa
de prevenció “COMERÇ SEGUR”.
L’objectiu principal d’aquest progra-
ma és augmentar la seguretat i
tranquil·litat dels nostres ciutadans
i ciutadanes quan realitzin les seves
compres i, alhora, contribuir perquè
puguin gaudir d’aquestes festes
amb plena felicitat.

Per assolir aquests objectius, els
agents de la unitat de proximitat
urbana efectuaran una dedicació
horària més intensiva i incremen-
taran les rondes a peu i les visites als
comerços i establiments del muni-
cipi.

En el cas d’accidents de trànsit sense ferits,
la Policia Local no ha d’efectuar cap diligència
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Primer de tot és fonamental fer
revisar els elements fonamentals
del vehicle (nivells, anticongelant,
bateria, pneumàtics, frens, amorti-
dors, netejaparabrises, etc.) per
evitar contratemps en el viatge.

Tant la pluja com el gel o la neu
disminueixen l’adherència del ve-
hicle a la calçada. Per aquest motiu
és necessari reduir la velocitat i
augmentar la distància de segure-
tat respecte del vehicle que circula
al davant.

Boira
> Utilitzeu els llums antiboira. Són

més eficaços que les “llargues”.
Treieu-los quan disminueixi la boira,
ja que molesten la resta de con-
ductors.

> Circuleu a una velocitat que per-
meti aturar el vehicle dins l’espai de
visibilitat.

> Seguiu les línies blanques de la
calçada.

Pluja
> No és convenient iniciar el viatge

fins que la calefacció hagi desentelat
el vidre i estigui net per fora.

> Alerta amb les sabates o botes
massa voluminoses, ja que poden
impedir un bon tacte dels pedals.

> És molt important portar bons
pneumàtics i que els llums i les es-
combretes per netejar el parabrises
estiguin en bon estat.

Vent
> Reduïu la velocitat i feu servir una

marxa inferior per disposar de més
potència.

> Augmenteu la distància de se-
guretat respecte del vehicle que cir-
cula al davant i del que circula pel
carril paral·lel.

Gel
> Davant d’un imprevist, freneu

suaument per no bloquejar les ro-
des.

Neu
> Si patina el vehicle de davant, és

molt important no frenar, ni acce-

lerar, ni girar més la direcció.
> Si patina el vehicle de darrera,

cal fer el contravolant per evitar que
giri com una baldufa.

> Poseu les cadenes de les rodes

-Eviti comentar l’absència del
seu domicili a persones descone-
gudes o davant d’aquestes.

-Asseguri’s que totes les portes
i finestres estiguin tancades.

-No deixi mai les claus amaga-
des en cap lloc que sigui acces-
sible, encara que aquest pugui
semblar molt difícil de ser des-
cobert.

-Procuri que una persona de la
seva confiança o algun familiar re-
tiri regularment la correspon-
dència de la bústia (a aquesta
mateixa persona li podem deixar
una còpia de les claus en previsió
que sorgeixi qualsevol imprevist o

Consells per circular segur durant els dies de
mal temps i les sortides a l’hivern

Les cadenes s’han de posar fora de la calçada, per tal de no
molestar la resta de conductors i evitar així accidents de trànsit

en un lloc adequat, fora de la carre-
tera.

> Porteu el dipòsit de combustible
ple, per tal de poder disposar de
calefacció.

Recomanacions per reduir
el risc de robatori durant
les festes nadalenques

emergència).
-No deixi cap missatge que faci

referència a la seva absència en el
seu contestador automàtic.

En cas d’intranquil·litat o sospita
d’alguna persona estranya que
estigui rondant una botiga o intenti
entrar a la vivenda d’un veí o
conegut i aquest estigui fora o de
vacances, telefoni immediata-
ment al telèfon d’Atenció Ciuta-
dana de la Policia Local de les Fran-
queses 938 46 75 75, facilitant
el màxim de dades i caracterís-
tiques de la persona, de les que
l’acompanyen i, si en porten, del
vehicle que utilitzen.
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SORTIDA D’ESQUÍ
A LA CERDANYA

del 27 al 29 de
desembre de 2005

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS:
A LES OFICINES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Centenars d’escolars del municipi
visiten l’exposició ‘Jocs del món’

El passat 26 de novembre al matí,
va tenir lloc la jornada de cloenda
de l’exposició «Jocs del món» que
des del dia 21 de novembre van visi-
tar centenars d’escolars de les
Franqueses al gimnàs de l’IES Lau-
ro. La jornada va comptar amb el
següent programa:

-De 10 a 12 h, visita lliure a l’ex-
posició i tallers interculturals.

-A les 12 h, cloenda oficial.
-A les 12.30 h, mostra gastronò-

mica intercultural.
L’exposició «Jocs del Món», crea-

da per la Diputació de Barcelona,
ha volgut mostrar a tothom que el
joc és una activitat social i cultural
de caire universal. Per això, recollia
un ampli ventall de jocs tradicionals i
d’arreu del món per tal de posar en
evidència el caràcter intercultural
del joc. D’entre el gran ventall de jocs
que existeixen, l’exposició se centra-
va en els jocs de moviment, ja que
són els més jugats durant la infan-
tesa i alguns dels que més sovint
practiquen els adults en transfor-
mar el joc en esport i crear clubs i
associacions al seu voltant.

Els jocs presents a l’exposició han
estat fruit d’una selecció acurada
entre tots els que es practiquen a
diferents zones del món. Molts d’ells
eren específics d’un país determinat,
mentre que d’altres, com ara sal-
tar a corda o jugar amb baldufes,
són universals i es juguen a tot arreu
de maneres molt semblants. Els jocs
es trobaven agrupats en funció de
la seva principal acció. Així, es podien
conèixer diferents jocs de saltar, de
córrer, de xutar... A més d’informar,
l’exposició volia convidar els visitants
a jugar. Per això hi havia tot un seguit
de jocs especialment exposats per
ser jugats per tothom.

La instal·lació d’aquesta exposició
a les Franqueses va comptar amb
la col·laboració de tres àrees de
l’Ajuntament: el Patronat Municipal
d’Esports, l’Àrea de Benestar So-
cial, Joventut i Sanitat i el Patronat
Municipal de Cultura.

El gimnàs de
l’IES Lauro va
fer de sala
d’exposicions
durant una
setmana
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L’Ajuntament demana
subvencions per construir
dos equipaments esportius

El Complex Esportiu Municipal
estrena vint-i-cinc bicicletes
indoor de darrera generació

L’Ajuntament de les Franqueses
ha sol·licitat dues subvencions al
Consell Català de l’Esport per a la
construcció o condicionament d’e-
quipaments esportius en el període
2005-2008. Els projectes concrets
són els següents:

-Remodelació de la zona polies-
portiva de Corró d’Amunt, amb un
cost de 2.116.073,58 euros.

-Ampliació dels vestidors i l’enllu-
menat del camp de futbol de la zona
esportiva municipal de Corró d’Avall,
amb un cost de 208.517,34 euros.

Imatge virtual de la remodelació de la zona esportiva de Corró d’Amunt

Primera caminada
de gent gran de la
temporada

El Patronat Municipal d’Esports va
organitzar al mes d’octubre la pri-
mera caminada adreçada a la gent
gran de la temporada, emmarcada
en el programa “Caminem cap als
100” de l’Àrea d’Esports de la Dipu-
tació de Barcelona.

Els municipis presents , a part del
de les Franqueses com a municipi
organitzador, van ser Mollet del Va-
llès, Gelida, Torrelles i Esparregue-
ra. Tots ells van participar amb els
seus respectius grups d’activitat fí-
sica per a la gent gran. Ell lloc de
trobada va ser el pavelló poliesportiu
municipal. Des d’allà es va sortir cap
a l’església de Santa Maria de Llero-
na, i d’allà cap a la zona esportiva de
Corró d’Amunt. Aquí es va fer un
petit descans per recuperar forces.
Cap a les 13.30 h es va arribar al
punt final de la caminada, que era a
Marata.

A les 14 h es va anar a fer una visita
a l’ajuntament, just abans del dinar
que va tenir lloc al pavelló.

El Complex Esportiu Municipal va
instal·lar al mes de setembre vint-i-
cinc bicicletes indoor de darrera ge-
neració. Es tracta de les X-Bike, unes
bicicletes que tenen un nou sistema
de pinyó lliure que redueix l’impacte
sobre el genoll i millora la tècnica de
pedaleig gràcies a l’anul·lació de la
inèrcia del volant.

A més, l’exercici que es fa amb
aquest nou model de bicicleta inclou
una major implicació muscular ja
que el manillar oscil·lant que té incre-
menta el treball del tren superior del
cos. Un altre avantatge de fer servir
la X-Bike és que s’aconsegueix un
major consum calòric, ja que a
l’augmentar la quantitat de muscu-
latura implicada, també s’incremen-
ten les necessitats energètiques.
També cal dir que aquestes bicicle-
tes tenen una qualitat màxima per-
què han estat fabricades per la pres-
tigiosa marca Giant.

Ja ho sabeu, si esteu abonats al
Complex i voleu provar-la, hi ha fins a
16 classes dirigides a la setmana
perquè ho pugueu fer.

Els abonats
i abonades

que ho
desitgen

tenen fins
a setze
classes

dirigides
setmanals
per poder

fer servir
les noves

X-Bike
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A l’anterior edició del Butlletí co-
mentàvem que des de l’Ajuntament
s’estava insistint, davant de la Ge-
neralitat de Catalunya, en «la neces-
sitat de començar les obres d’am-
pliació del CEIP Guerau de Liost, així
com en la necessitat d’introduir en el
pla de construcció de nous centres
del Departament d’Educació la cons-
trucció d’una altra escola a les Fran-
queses». Doncs bé, la Generalitat ja
ha adjudicat les obres d’ampliació
del CEIP Guerau de Liost.

Aquestes obres permetran com-
pletar les instal·lacions de la tercera
escola de primària del municipi, que
actualment compta només amb
aules d’educació infantil (P3, P4 i
P5). La 2a fase de construcció del
CEIP Guerau de Liost es va adjudicar,
doncs, el passat 27 d’octubre a

S’adjudiquen les obres d’ampliació
de l’escola Guerau de Liost

L’ampliació del CEIP Guerau de Liost es farà al costat dels actuals edificis

l’empresa Construcciones Especia-
les y Dragados, SA, per un import de

2.752.640,01 euros i un termini
d’execució de 10 mesos.

El passat 12 de setembre es va
donar el tret de sortida a les classes
del nou curs 2005/06 a l’Escola
Municipal de Música Claudi Arimany.
Aquest curs acadèmic, el nombre
d’alumnes matriculats ha augmen-
tat considerablement respecte al
curs anterior. A més,  s’ha ampliat
l’oferta formativa per tal de donar
cabuda a l’escola a un col·lectiu més
gran i variat d’alumnes. S’ha iniciat,
doncs, l’Aula de Música Moderna
amb el nivell 1, on es treballaran els
aspectes més moderns del llenguat-
ge musical, dividits en educació de
l’oïda i harmonia i que es posaran en
pràctica a la classe de Combo.

Així mateix també destaquem les
activitats extraescolars que s’han
dut i es duran a terme a l’escola, com
la celebració de Sta. Cecília, el Con-
cert de Nadal, el Cicle de Joves Intèr-
prets Diego Hernández , audicions
d’alumnes, etc.

Es faran dos locals d’assaig
per a músics a Can Penyes

L’Ajuntament ha aprovat el projec-
te de reforma de l’edifici municipal
de Can Penyes, situat a la plaça de
la Música. Aquesta reforma, perme-
trà construir, a la planta baixa, dues
sales d’assaig per a músics.

L’Escola Municipal de Música serà
l’encarregada de la gestió d’aquest
nou servei del centre, que permetrà
tant la realització de classes d’instru-
ment i grup com l’assaig i l’enregis-
trament. Es tracta d’un edifici aïllat,
que a més comptarà amb tecnolo-
gia d’aïllament acústic i la dotació
bàsica d’amplificadors, taula de so i
altres instruments per a l’assaig i
l’enregistrament.

La distribució de l’espai de la plan-

ta baixa de Can Penyes preveu la
creació de dos «bucs» d’assaig de
21 i 31 m2 de superfície respectiva-
ment, que es poden utilitzar simultà-
niament. Es crearà una nova entra-
da al lateral nord de l’edifici, de ma-
nera que tots els espais de la ins-
tal·lació es puguin utilitzar sense
comprometre la resta, minimitzant
així els espais de circulació. L’actuació
més important consisteix a cobrir el
pati existent i aïllar acústicament tota
la planta baixa amb un mur exterior.

A banda de les dues sales
d’assaig, la reforma també preveu
un vestíbul, un bany i una sala de
control. El pressupost d’execució és
de 125.581 euros.

Augmenta el
nombre d’alumnes
a l’Escola Municipal
de Música

Imatge virtual del projecte
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Des del passat mes de novembre,
l’Ajuntament té en exposició, al Cen-
tre Cultural Can Ganduxer, la ma-
queta i els plafons descriptius del
projecte de rehabilitació de la Masia
Can Font com a equipament cultu-
ral.

La rehabilitació d’aquest edifici,
situat al carrer de Sant Isidre, en
preveu la redistribució i arranjament
per ubicar-hi aules de noves tecno-
logies a la planta baixa , tallers d’arts
a la planta primera i una aula poliva-
lent a la planta segona.

Per a la seva construcció i també
per a la del nou Centre Cultural de
Corró d’Avall, l’Ajuntament ha de-
manat subvenció al Departament
de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya.

Can Ganduxer té en exposició el projecte
de remodelació de la masia de Can Font

En aquesta imatge en 3D es veu com serà l’entrada principal de Can Font

Principals actes de Nadal
Nova temporada
de música, teatre
i dansa al gener

La Coral Xeremella
busca cantants

> CONCERT D’ANY NOU AMB
L’ORQUESTRA MARAVELLA. El
concert d’Any Nou, a càrrec de
l’orquestra Maravella, se cele-
brarà al Teatre-Auditori de Bella-
vista el diumenge 1 de gener, en-
guany a les 17 i a les 20 h. Les
entrades es vendran a les taquilles
del mateix teatre a partir del 19 de
desembre, de dilluns a dijous no
festius, de 17 a 21 h, i una hora
abans dels concerts.

> PRIMERS PASTORETS MU-
SICALS A LES FRANQUESES.
Aquest any, el Patronat Municipal
de Cultura ha apostat fort per una
proposta innovadora. Joan Garri-
do, una jove promesa teatral de
la comarca, dirigeix Do, re, mi, Els
Pastorets, un muntatge musical
amb un repartiment de més de
40 persones en escena format
per cantants professionals i per
actors amateurs, amb una or-
questra en directe que interpre-
tarà cançons composades ex-
pressament per a l’adaptació del

conte popular català. La repre-
sentació s’oferirà en una doble
funció els dies 7 i 8 de gener, a les
17.30 i a les 20.30 h al Teatre-
Auditori de Bellavista.

> TALLERS DE FANALETS A BE-
LLAVISTA, CORRÓ D’AVALL I
LLERONA. Els tallers de fanalets
que l’any passat van tenir un aug-
ment molt notable de participació
es faran enguany a Can Ganduxer
el dimecres 4 de gener, a les cinc
de la tarda; al Centre Cultural de
Bellavista, el dijous 5, a partir de
les quatre, i també el mateix dia,
al Casal de Llerona, a les cinc.

El dissabte 14 de gener, al  Casal
Cultural de Corró d’Avall, es presen-
tarà el nou espectacle de Marduix
Titelles Frederic, i tu què fas? , men-
tre que el 28 de gener serà el torn
de la companyia Per Poc amb l’obra
Les Tres Bessones i l’enigmàtic se-
nyor Gaudí al Teatre-Auditori de
Bellavista.

La Coral Xeremella, grup de l’ACC,
ha iniciat una campanya per captar
nous i noves cantants. La coral, que
porta 15 anys d’activitat, no té sufici-
ents veus per dur a terme les seves
cantades. Tothom que s’hi vulgui
apuntar pot trucar als telèfons 93
849 39 34 (Mercè Serra) i 93 849
01 39 (Teresa Arango) o contactar
amb la coral via correu electrònic a
l’adreça mercecantal@yahoo.es.
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Activitats culturals a la Biblioteca
La Biblioteca Municipal ofereix des

de fa temps una línia de servei que
complementa les prestacions nu-
clears. Conferències, L’Hora del Con-
te, exposicions... són accions que de
forma periòdica tenen lloc a les seves
instal·lacions.

Properes accions:
> L’Hora del Conte: sessions men-

suals dedicades a la narració de con-
tes adreçats a infants a partir dels 3
anys. Dijous 26 de gener, contes
populars amb Xavier Fàbrega. Tots
els últims dijous de mes a les 18 h.

> Conferència: «Visualització de la
informació», a càrrec de Marià Ji-
ménez, consultor a l’UOC. Aquest
monogràfic del programa Aules In-
ternet ens ajudarà a interpretar,
descobrir, detectar, saber enten-
dre el context en el qual es situa una
informació de manera pràctica i
divulgativa. Dimarts, 31 de gener, a
les 19 h.

> Visites escolars a la Bibliote-
ca: una forma de conèixer els recur-
sos i serveis que ofereix la Biblioteca

Una
concorreguda
sessió de
l’Hora del
Conte

Grans exposicions
al Centre Cultural
de Bellavista

La sala d’exposicions del Centre
Cultural de Bellavista acollirà les
properes setmanes dues grans ex-
posicions. La primera, En Patufet:
cent anys. Imaginari, cultura i indús-
tria, ha estat produïda per la Institució
de les Lletres Catalanes, i es pot vi-
sitar fins al 8 de gener.

D’altra banda, l’exposició Gabinet
Gaudí: una experiència didàctica
l’ha produït la Fundació Caixa de Ca-
talunya i es podrà veure del 18 de
gener al 19 de febrer de 2006.

Ambdues exposicions, a més de
ser molt recomanables per al públic
en general, permetran realitzar visi-
tes guiades destinades als alumnes
de les escoles públiques del munici-
pi.

Una part del cartell que
anuncia l’exposició d’en

Patufet

és fer-ho a través de visites organit-
zades. Podreu descobrir-hi presta-
cions que desconeixíeu, rendibilit-
zar les vostres consultes, etc. Un
total de 110 alumnes de 1r curs
d’ESO de l’IES Lauro van realitzar
diferents visites a la Biblioteca durant
el darrer trimestre.

> Nou espai Wi-fi a la Biblioteca:
Des del mes de desembre la Biblio-

teca possibilita durant l’estada en
les seves instal·lacions, a tothom qui
ho desitgi, la connexió a Internet sen-
se fils, és a dir via Wi-fi, des de PC’s
portàtils personals. Sols és necessari
que el vostre PC tingui una targeta
de xarxa configurada i que disposeu
del carnet de la Biblioteca ja que el
seu número i el del DNI us serviran
com a validació per entrar a la xarxa.
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902 250 370

NOU TELÈFON D’AVARIES
DE SOREA

900 101 338

NOU TELÈFON DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS

L’Ajuntament, a través de l’empre-
sa municipal Les Franqueses Entorn
Verd, SA, ha acabat de construir la
vorera per a vianats que uneix la seu
del Consell del Poble de Corró d’A-
munt i el restaurant Les quatre llunes
i que discorre paral·lela a la carrete-
ra de Cànoves. A més, també ha
acabat, just davant d’aquest mateix
restaurant, un tros de la vorera que
hi ha a l’altra banda de la carretera
i que ve de la zona esportiva munici-
pal.

Amb aquestes obres acabades,
Les Franqueses Entorn Verd ha
d’esperar que la Diputació de Barce-
lona faci les obres de reposició del
paviment malmès de la carretera de
Cànoves al seu pas per la travessera
de Corró d’Amunt, per tal de poder
executar el projecte de construcció
del pas de vianants elevat que
discorrerà tot al llarg de la seu del

Es construeixen dues voreres al
nucli urbà de Corró d’Amunt

La nova vorera, a l’altura de la zona esportiva municipal

Consell del Poble i que ha de servir
perquè els vehicles limitin la velocitat
en aquest punt i es pugui garantir així

la seguretat a totes les persones
vianants que són veïnes i/o usuàries
d’aquesta zona d’equipaments.

Encara no heu anat a
recollir el vostre cubell?
Fa unes setmanes, un informador o informa-
dora de l’Ajuntament va passar pel vostre
domicili per donar-vos un cubell perquè pu-
gueu separar còmodament a casa la brossa
orgànica de la de rebuig. Com que no us hi va
trobar, us va deixar un full amb el qual us heu
de presentar al Servei d’Atenció a la Ciuta-
dania* per tal de recollir el vostre cubell.
Feu un forat a la vostra agenda! El vostre
cubell us està esperant! Aneu-lo a buscar!
Us facilitarà la feina de reciclar!

* Oficines de l’Ajuntament (ctra. de Ribes, 2 - Corró d’Avall) o de Bellavista (C/ Aragó, 24)
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obres, serveis i medi ambient «««««

L’Ajuntament ha aprovat recla-
mar al govern de Catalunya, al govern
de l’Estat i a l’empresa Telefónica
que facin les gestions necessàries
perquè el municipi pugui gaudir d’un
servei correcte d’ADSL.

El municipi té des de fa temps
deficiències importants per gaudir
del servei d’ADSL, tant en les zones
residencials com en les industrials.
Tant és així que el 80% del terme
municipal no disposa d’aquest ser-
vei. Una de les raons perquè això és
així és perquè la central telefònica
que dóna servei majoritàriament al
municipi està ubicada en el terme de
Canovelles i la xarxa actual té un
excés de distància que fa molt difícil
gaudir d’un servei d’ADSL de qualitat.

Des de l’Ajuntament es creu que
perquè les Franqueses pugui tenir
un desenvolupament equilibrat és
imprescindible disposar d’uns ser-
veis de telecomunicacions adequats,
que degut a les deficiències estructu-
rals no és possible obtenir si no es
resol aquesta situació.

Fa ja algunes setmanes que la Po-
licia Local va acabar de traslladar els
vehicles de l’antic dipòsit municipal
situat a l’encreuament de la Via Eu-
ropa i el carrer d’Itàlia fins a les noves
instal·lacions del carrer de Suïssa, al
polígon industrial Pla de Llerona. El
nou dipòsit, que té uns 3.000 m2 de
superfície, compta amb una capa-
citat per a 150 vehicles.

Les obres que s’han hagut de fer
per condicionar el nou dipòsit han
consistit bàsicament en la construc-
ció d’una tanca perimetral de ciment
i en l’asfaltat del terra. També s’han
pintat les línies dels aparcaments,
s’ha instal·lat llum i aigua i s’hi ha
col·locat una porta metàl·lica a l’en-
trada. Les obres han costat 90.000
euros, una part dels quals ha anat
amb càrrec a l’empresa Gestió de
Runes del Vallès Oriental, S.L., fruit

Es trasllada el dipòsit municipal de vehicles a
les noves instal·lacions del carrer de Suïssa

d’un conveni de col·la-
boració que va signar
amb l’Ajuntament.

L’equip de govern al
consistori va pensar en
la necessitat de millo-
rar les instal·lacions de
la deixalleria municipal i
va creure oportú ubi-
car-hi a prop una nova
planta de reciclatge de
runes de la construc-
ció. Amb aquest objec-
tiu, l’Ajuntament va
formalitzar un conveni
amb l’empresa Gestió
de Runes del Vallès
Oriental, S.L. pel qual
es comprometia a ce-
dir-li, a canvi d’un llo-
guer mensual, el solar de l’antic
dipòsit municipal de vehicles perquè

El nou dipòsit de vehicles està molt ben condicionat

s’hi pugui crear la nova planta de
reciclatge de runes.

Les Franqueses
vol tenir un servei
d’ADSL correcte
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»»»»» consells del poble

El grau d’implicació vers el poble
de tots i cadascun dels veïns és el
que realment hauria de marcar la
vida del poble.

És palès que a Corró d’Amunt hi
ha hagut i hi ha gent amb inquietuds
polítiques, socials, culturals, històri-
ques, ambientals... i estic més que
convençut que n’hi seguirà havent
durant molts més anys; és la seva
gent el valor més preuat d’un poble
i és per això que cal animar i poten-
ciar aquestes inquietuds, perquè són
aquestes les que conformen la per-
sonalitat i significació de tots i cadas-
cun dels pobles del municipi, de Cata-
lunya i del món.

Des de la sessió del Consell del

Consell del Poble de Corró d’Amunt
mes d’octubre i davant la inexistència
de cap iniciativa popular per tal
d’organitzar els actes de la Festa
Major de 2006, els membres del
consell ens vam comprometre a se-
guir-nos encarregant de la organit-
zació i coordinació d’aquest esde-
veniment. Com des de fa uns anys hi
posarem tots els nostres esforços i
il·lusions per tal que plegats puguem
gaudir de la Festa Major de Corró
d’Amunt. Això sí, heu de saber que
estem totalment oberts i estarem
encantats d’incorporar i col·laborar
per tirar endavant qualsevol iniciati-
va que ens feu arribar, ja que són
aquestes aportacions les que fan
sentir a la gent que aquesta és la

seva Festa, una festa de tots i per a
tots.

Entenc que el Consell pot i ha de
col·laborar, participar i facilitar
l’organització dels esdeveniments de
qualsevol àmbit que sorgeixin de la
gent i les entitats del poble de Corró
d’Amunt, però en cap moment ha
de ser el Consell qui en porti la inicia-
tiva.

Animem-nos, participem i fem
poble!

Aprofito l’ocasió per desitjar-vos
un molt Bon Nadal!!

Josep Martínez i Clavell
President del Consell del Poble

de Corró d’Amunt

Consell del Poble de Llerona
Benvolguts/des lleronins/nes:
Novament estem de celebracions.

Aquest any farà 15 anys la «Camina-
da de Llerona». És just que agraïm
l’esforç i la col·laboració de totes
aquelles persones que han fet
possible aconseguir aquesta fita.
Sobretot perquè han demostrat que
les persones de Llerona són gent
oberta i acollidora, i que sent un
poble petit han fet  que per als ulls
dels altres siguem considerats un
gran poble.

Fa uns dies, com es tradició també,
vam fer un reconeixement al civisme
d’una persona de la nostra població.
En aquesta ocasió, el Consell va con-
siderar que la persona que n’és
mereixedora és en Pere Pou. Per-
sonalment voldria significar que és
una persona disposada a col·laborar
i lluitar pel bé de Llerona i que en tot
moment m’ha demostrat que ante-
posa el benefici comú per sobre del
personal. És per això que us demano
que tots li feu arribar el vostre
agraïment pels anys que ha dedicat
al nostre poble.

En un altre àmbit de coses, us
voldria informar de les prioritats del
Consell per al proper any:

> Potenciarem les activitats so-
cials, donant el suport que es me-
reixen totes les entitats que treballen
per millorar la convivència i el desen-
volupament del nostre poble.

> Organitzarem xerrades sobre
temes d’actualitat, de qualsevol àm-
bit, i amb una periodicitat bimensual.

> Organitzarem cursets d’iniciació
a la informàtica, tant per al jovent
com per als adults.

> Potenciarem la Festa Major de
Llerona, donant el suport necessari
a les entitats que l’organitzem.

> Iniciarem un projecte de col·labo-
ració amb la Biblioteca Municipal,

per facilitar als lleronins que, a través
del Consell de Poble, puguin fer ús
dels seus serveis.

 I per últim, aprofito l’ocasió per
demanar-vos la vostra col·laboració
per fer del Consell de Poble de
Llerona un instrument vàlid, de repre-
sentació i defensa dels interessos
del nostre poble i que puguem con-
tinuar essent model d’actuació per
a altres municipis.

Rebeu una cordial salutació.

Ferran Jiménez i Muñoz
President del Consell del Poble

de Llerona

El Consell del Poble i la Biblioteca engegaran un projecte de col·laboració
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sanitat «««««

El colesterol

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

Quan es considera alt?
Es considera alt un coles-

terol en sang superior a 250
mg/dl. Entre 200 i 250 mg/
dl es considera alt si s’asso-
cia amb altres factors (tabac,
diabetis, hipertensió...) que
augmenten la possibilitat de
patir una malaltia cardiovas-
cular (infarts, embòlies cere-
brals...).

A més, el seu metge tindrà
en compte la proporció de
colesterol HDL (“bo”) i LDL
(“dolent”) per valorar si cal dis-
minuir-lo amb dieta o si ha
d’afegir-hi també fàrmacs.

El colesterol alt dóna algun
símptoma?

El colesterol alt no dóna cap
símptoma: ni mareig ni formi-
gueig ni mal de cap. Però si
no es controla, amb el temps
pot afavorir l’aparició d’arte-
riosclerosi (enduriment de les
artèries), que pot produir un
tamponament de les artèri-
es coronàries i provocar un
infart.

Què s’ha de fer si es té el
colesterol alt?

És convenient fer una dieta
sana, rica en fruites, verdura,

El colesterol és un tipus de greix fonamental per al bon
funcionament del cos humà. A vegades augmenta, bé sigui per
menjar massa greixos o bé per herència.

NOU TELÈFON PER DEMANAR HORA AL METGE

902 111 444Ja no cal que truqueu al vostre CAP per programar
la visita al vostre metge de capçalera o al pediatre.

llegums, peix, pa, arròs i ce-
reals (millor integrals). Cal dis-
minuir els aliments rics en
greixos saturats: carns (so-
bretot la vedella, el porc i els
embotits amb greix), llet sen-
cera i lactis no descremats
(margarina, nata, gelats,
formatge curat), i els olis de
coco i palma, que estan a la
pastisseria i als menjars
preparats. Convé no prendre
més d’un rovell d’ou al dia.

En canvi, són recomanables
els greixos no saturats: peix,
fruits secs crus i l’oli d’oliva (el
millor per amanir i cuinar). L’all
i la ceba poden reduir el co-
lesterol. A part de la dieta és
necessari fer exercici defor-
ma regular: 30 minuts de bi-
cicleta, caminar, nedar, ballar,

treballar al jardí o altres,  tres
cops per setmana li ajudaran
a controlar el colesterol i en
general la salut. Si es té
sobrepès, cal reduir pes. És
imprescindible evitar el tabac
i controlar la diabetis i la
pressió arterial.

Quan és necessari prendre
fàrmacs?

Si malgrat fer dieta i
exercici, el colesterol segueix
alt, i en algunes ocasions con-
cretes, pot ser necessari
prendre medicaments, que
solen ser eficaços i tenen
pocs efectes secundaris.

En la major par t de pa-
cients, el tractament amb
medicaments és per a tota la
vida.
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»»»»» horaris dels centres de salut

> CAP LES FRANQUESES (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA CONSULTAHORARI

Medicina general

Pediatria

Infermeria

Infermeria PED

PASSIR Llevadora

Assistent social
Extraccions
Odontologia
PADES Metges
PADES Infermeria

PADES T. Social

Franco Piedrafita, Elvira

Castillo Muñoz, Leonor
Palero Cadirat, Olga

Alier Soler, Rosa

Català Subirats, M. Rosa
Rebordosa Serras, Josep
Marcas Vila, Àlex

Uriz Urzainqui, Nieves
González García, Rosa
Mateos del Collado, Núria

Ducet Vilardell, Purificación
Romo Cruz, Lourdes

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

Orti Grifé, Rosa

Palma Pérez, Laura

Rodríguez Lorente, Maribel

Collado Vicho, Ana
Castro Navarro, Dolors
Lucas Ruiz, M. Rosario
Arias Perianez, Toñi
Biern Gómez, Carme

Sarrado Montané, Mercè
Pardo Casado, Agustín
Infermeria
Carretero González, M. José
Barcons Viaplana, Miquel/ Rusiñol Turu, Mireia
Galera Padilla, Conxi / Jiménez Zafra, Eva
Salvador Escuriola, Marta / Trias Jover, Assumpta
García Ossorio, Quintí / Gómez Contreras, Antònia

De dilluns a dijous
Divendres
De dilluns a divendres
Dilluns
De dimarts a divendres
Dilluns
De dimarts a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a dijous
Divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a dijous
Divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a dijous
Divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a dijous
Divendres
Dilluns
De dimarts a divendres
De dimarts a divendres
Dilluns
Divendres
De dilluns a dijous
Dilluns, dimarts i divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
Dilluns
Dimarts, dimecres i dijous
Dimecres
Dilluns, dimecres i divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres

15 a 18 h
9 a 12 h
15 a 18 h
9 a 12 h
15 a 18 h
15 a 18 h
9 a 12 h
15 a 17.30 h
8 a 10 h
9 a 12 h
15 a 18 h
11 a 13 h
15 a 18 h
15 a 18 h
9 a 12 h
11 a 13 h
9 a 11 h
15 a 17 h
10 a 12.30 h
10 a 12.30 h
15 a 18 h
10 a 12.30 h
15 a 18 h
10 a 12.30 h
15 a 19 h
10 a 12.30 h
15 a 18 h
10 a 12.30 h
15 a 18 h
15 a 18 h
8.30 a 11.30 h
10 a 13 h
15 a 18 h
17 a 19 h
9 a 12 h
15 a 17 h
9 a 13 h
8.30 a 9.15 h
11 a 13.30 h

16
16
7
4
4
4
4
3
3

16
16
7
6
9
9

12
9
9
6
8
8

17
17
5
5
5
5
17
17
12
10
11
10
15
15
15
14

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

607 07 15 61
657 85 13 62

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

Pediatria

Infermeria

Infermeria PED

PASSIR Llevadora
Assistent social
Extraccions

Hernández Huet, Enric

Pujol Fernández, Carles
Velayos Balcells, Ramon
Puig Hernández, Artur
Bech Peiró, Susanna

Albaladejo Quesada, Nati

Simon Garcia, Gemma

Saborit Marín, M. Isabel
Roura Escrigas, Imma

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

>

>

>

>

>

>
>
>
>
>

>

>

>

>

>

>
>
>
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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

»» Calendari fiscal 2006

Horari d'atenció
al contribuent:
Ajuntament

(tots els dies, de
8.30 a 13.30 h)

Bellavista
(dilluns, de 10 a

13.30 h).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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>

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

6
14

17

1

26

24
7

29

5

15

8
11

18

12

1

6
8

25

26

DIVENDRES
DIVENDRES

DILLUNS

DILLUNS

DIVENDRES

DISSABTE
DIVENDRES

DISSABTE

DISSABTE

DIMARTS

DIVENDRES
DILLUNS

DILLUNS

DIJOUS

DIMECRES

DIMECRES
DIVENDRES

DILLUNS

DIMARTS

GENER
ABRIL

ABRIL

MAIG

MAIG

JUNY
JULIOL

JULIOL

AGOST

AGOST

SETEMBRE
SETEMBRE

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE
DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

»» Calendari de festes per a l’any 2006

Alcaldia
Benestar Social, Joventut i Sanitat

Biblioteca Municipal
Cultura i Educació

Dinamització Econòmica
Escola d’Adults

Escola Bressol Mpal. Les Tres 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

francesc.torne@lesfranqueses.org
agata.gelpi@lesfranqueses.org
biblioteca.franqueses@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
joaquin.martin@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

»» Adreces electròniques de l’Ajuntament »» Horari del SAC*
*Servei d’Atenció a la Ciutadania

De dilluns a divendres
de 8.30 a 14.00 h

I dimarts i dijous

de 16.00 a 18.00 h
*El SAC està situat a:

> l’edifici de l’ajuntament
   tel. 93 846 76 76
> C/ Aragó, 24 (Bellavista)
   tel. 93 846 45 42

»» Urgències mèdiques
(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.

calaix de sastre «««««

»» 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

»» Injectables i cures
> Dissabtes: de 9 a 9.30 h, injecta-
bles, 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.

(excepte del 15 de juny al 15 de setembre)


