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»»»»» calaix de sastre

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

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 de 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. de 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 Tres 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) 93 879 49 46

Viver d�empreses 93 840 43 15

Recollida de mobles i estris vells 93 796 36 61

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

> 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 19h

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

PROHIBIT FERfocdel 15 de març al 15 d�octubre
»»»»»»»»»»»»»

al campal bosc a l�aire lliure
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nous dies per a la recollida
de trastos i voluminosos

13> Cultura i Educació: Més de

150 persones a la conferència

del Dr. Joan Corbella

14> Cultura i Educació: Tot a punt

per a la Trobada de Romancers

16> Obres i Serveis: La recollida

de matèria orgànica, al setembre

17> Obres i Serveis: L�estació de

Bellavista, capdavantera

8> Dinamització Econòmica: Què

fa el Servei d�inserció laboral

9> Governació: Pla de Seguretat

de les Franqueses

10> Hisenda: S�aprova la

liquidació del Pressupost 2004

11> Esports: 600 participants a

la Caminada Popular

18> Urbanisme: Comencen les

obres de construcció del passeig

del riu Congost

19> Urbanisme: Es construeix

una pista semicoberta i dues

pistes de tennis a Corró d�Avall

23> Benestar Social: Nou

protocol de violència de gènere

La nova llar d�infants

En el mes de setembre de l�any
2002 es van posar en funciona-
ment dues llars d�infants al municipi
de les Franqueses del Vallès: les
Tres Bessones a Corró d�Avall i
Massagran a Bellavista. La posa-
da en funcionament d�aquest servei
va ser una aposta arriscada ja que,
fins aleshores, el nostre municipi
no comptava amb un servei públic

d�aquestes característiques, però
el temps ens ha donat la raó, ja que
en l�actualitat ha esdevingut un ser-
vei imprescindible que ha ajudat les
famílies a conciliar la vida laboral
amb la familiar i personal.

La necessitat emergent de tenir
un bon servei de llar d�infants que-
da palès per l�actual insuficiència
de places públiques, ja que la Ge-
neralitat de Catalunya, administra-
ció que és competent en matèria
d�educació, no construeix llars d�in-
fants perquè no considera que si-
gui un servei obligatori.

Per tant, davant d�aquest pano-
rama, l�Ajuntament de les Franque-
ses ha optat per promoure una
nova llar d�infants al municipi, que

estarà ubicada al carrer de Martí i
Pol, amb una superfície de 820
metres quadrats i 1.300 més de
pati, que pal·liarà en gran mesura la
demanda que tenim en aquest tipus
de servei.

Sens dubte, el nostre municipi
serà capdavanter en el nivell d�o-
ferta que donarà als seus habi-
tants, molt per sobre de les
recomanacions que les adminis-
tracions públiques ofereixen en
l�actualitat.

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

opinió «««««

sumari «««««
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Bellavista dimarts    Resta del municipi dijous
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»»»»» opinió

Manca de previsió

Un dels problemes més impor-
tants de l�urbanisme en les polí-
tiques municipals és que ocupar
territori significa la principal font
d�ingressos dels ajuntaments. Sota
aquesta premissa, en els últims 25
anys hem ocupat a Catalunya el
doble de territori que en els
anteriors 2.000 anys, des dels
romans fins al segle XX. Pensem
que cal transformar les polítiques
de finançament local, perquè no es
poden oferir serveis a canvi d�ocu-
par territori, perquè és una dinà-
mica que demana nous serveis i,
per tant, es busca constantment
ocupar territori.

A casa nostra, ens preguntem
per què ara l�Ajuntament de les

Esteve Ribalta i Sánchez
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

Corredor biològic o polígon industrial?
Josep Martínez i Clavell
Regidor d�Esquerra
Republicana de Catalunya

Benvolguts veïns/es,
en l�anterior article d�ERC en el

Butlletí Municipal la Teresa acabava
dient: �...Veïns cal estar alerta i
vetllar, plegats, pel futur del nostre
municipi. Les competències
urbanístiques que es reclamen
permetran accelerar, de nou, el
creixement urbanístic a les
Franqueses; no podem baixar la
guàrdia si no volem donar la
benvinguda a més asfalt, polígons i
deutes, ...�.

Les nostres previsions no eren
equivocades, al mes de març la
petició de l�equip de govern per
tenir les mans lliures en l�aprovació
dels plans parcials urbanístics es
va fer efectiva i al cap de 15 dies,

aprovava la urbanització d�un
Polígon Industrial a la carretera de
Cardedeu (entre la Biochemie i el
Ramassar).

El projecte urbanístic de l�equip
de govern fractura totalment la
viabilitat de la zona com a corredor
biològic entre el Montseny i la
Serralada Litoral, es menja un altre
tros més de Patrimoni Natural,
incrementa els costos en serveis
del municipi i empitjora la situació
de les arques de l�ajuntament.

Des d�ERC, conjuntament amb
Els Verds i el PSC, hem presentat
un plec d�al·legacions al projecte de
l�equip de govern, inicialment amb
la voluntat d�aturar el projecte i
recuperar la zona íntegrament com
a espai natural d�especial interès
connector i, si això no és possible,
revisar, modificar i adaptar el
projecte de tal manera que es vetlli

al màxim per la conservació del
medi ambient, sigui més sostenible
tant ambiental, com social i
econòmicament, acomplint-se així
les prescripcions de l�Auditoria Am-
biental, de l�Agenda 21 i del Manifest
pel Reconeixement de les Vies Ver-
des del Vallès que el Ple de
l�Ajuntament ha aprovat en els
últims mesos.

Les nostres propostes estan
fetes, ara cal veure quina és la
voluntat de l�equip de govern
d�escoltar-nos, de respectar els
acords del ple i conservar el
Patrimoni Natural que encara tenim
a les Franqueses. Us en mantin-
drem informats.

Franqueses vol ocupar tota la car-
retera de Cardedeu amb polígons
fins a tocar amb Cardedeu. És que
vol potenciar el teixit industrial? No
tenim ja zones ordenades com a
polígons que podrien créixer? O és
que es volen recaptar més de 12
milions d�euros abans de les pro-
peres eleccions?

També ens preguntem si cal ocu-
par l�espai entre municipis, o cal
preservar espais naturals que fan
de corredor biològic i connector
entre el Montseny i la Serralada
Litoral.

La transformació patida per les
Franqueses en els últims anys té
aspectes positius i d�altres de nega-
tius. El nostre Ajuntament s�ha
enlluernat amb els diners que re-
captava i no ha previst les neces-
sitats futures d�aquest creixement.
En castellà en diuen �Pan para hoy,

hambre para mañana�. Com
s�entén que amb tot el que s�ha
construït, la situació econòmica ara
sigui precària, amb un endeuta-
ment que maquillat és del 108%?

Comencen a sorgir els pro-
blemes: manca de serveis com
manteniment de parcs, neteja,
transport públic... que cada cop
reben menys recursos, perquè no
n�hi ha.

Per exemple a Bellavista, amb
l�obligació legal de tenir zones ver-
des, es qualifiquen com a tals,
dipòsits d�aigua i aparcaments
d�empreses per poder encabir les
escoles (pels pisos sí que hi troben
espai). Els veïns de Bellavista, la
zona més congestionada, i els de la
resta del municipi, mereixen un grau
més elevat de previsió d�equipa-
ments i serveis que l�actual.
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Falsa alarma

Durant la primera setmana del
mes de maig es va produir un
incident a una empresa situada al
polígon industrial del Pla de Llerona.
Aquesta empresa treballa amb clor,
la mateixa substància amb la qual
ja vam tenir una mala experiència
al juliol del 2003 amb una altra em-
presa que casualment estava en
procés de desmantellament. Tot i
que les activitats d�ambdues empre-
ses són diferents, es va disparar
l�alarma amb una gran repercussió
als mitjans de comunicació.

Tenint en compte que aquest acci-
dent no va suposar cap perill per a
la població en cap moment i que va
estar totalment controlat, si no fos
per la repercussió mediàtica, podria

haver passat totalment inadvertit
com molts altres incidents que
passen cada dia a qualsevol lloc. El
que no trobo lògic és que els regi-
dors de l�oposició ens haguéssim
d�assabentar de tota aquesta mogu-
da al dia següent mirant la televisió.

Quan ets ciutadà d�un municipi i
surt alguna notícia a la televisió,
normalment poses interès i atenció
per assabentar-te  del que passa a
prop teu. Però quan a més a més
ets regidor d�aquest municipi, pots
arribar a sentir vergonya aliena. És
com si els veïns et diuen el que
passa a casa teva.

Ningú de l�equip de govern es va
adonar que el lloc de l�accident
estava ple de premsa? Ningú va
suposar la repercussió que tindria
aquest fet? Ningú va veure les
notícies al dia següent? Ningú va
veure la necessitat d�informar els

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

representants dels partits polítics
de l�Ajuntament com un fet absolu-
tament normal en democràcia?
Algú serà capaç de reconèixer
aquest error i demanar com a
mínim disculpes públicament?

A dia d�avui, la situació es la se-
güent pel que respecta al GIPF i a
mi mateix com a regidor. Oficial-
ment no ha passat res perquè ningú
s�ha posat en contacte amb nosal-
tres per explicar-nos res del que va
passar a l�accident. Si sabem  algu-
na cosa d�aquest suposat incendi,
és perquè jo mateix vaig tenir la
iniciativa d�anar a parlar amb el cap
de policia l�endemà de l�accident.

Senyors de l�equip de govern, les
alarmes, siguin falses o certes, con-
tinuen sent alarmes i s�ha d�actuar
amb total responsabilitat. I si no,
potser que vagin pensant a ocupar
un lloc a l�oposició dintre d�un temps.

Manifest del PP davant l�1 de maig

El Partit Popular, davant el Pri-
mer de Maig, Dia Internacional del
Treball, vol reiterar la seva solida-
ritat amb els treballadors i el seu
recolzament davant objectius de
millores socials.

Com les organitzacions sindicals,
el paper del qual com a agents del
diàleg social mereixen el reconeixe-
ment de tots, protegim quantes
mesures puguin afavorir de mane-
ra eficaç la creació de més i millors
treballs i el creixement econòmic
sostenible.

Igualment volem mostrar el
nostre desig d�èxit al diàleg social
que en etapes anteriors van donar
resultats positius a la creació d�ocu-

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

pació i de consolidació i millora del
nostre sistema de Seguretat So-
cial.

Considerem precís que el Govern
socialista mostri una actitud més
oberta, menys contradictòria i més
constructiva per l�agenda de refor-
mes que es van acordar el 8 de
juliol amb sindicats i empresaris,
en especial a través de la introducció
de mesures que afavoreixin l�esta-
bilitat en l�ocupació i l�increment de
llocs de treball, sobretot per a do-
nes, joves i persones amb disca-
pacitat, ja que l�ocupació és la prin-
cipal via per a la integració i la
promoció social.

Entenem així mateix prioritari,
l�esforç de la prevenció dels riscos
laborals amb mesures de formació,
col·laboració entre empresaris i
treballadors i de major vigilància i

inspecció.
Creiem que cal fer tot el que sigui

necessari per a promoure la con-
ciliació de la vida familiar, personal
i laboral a través d�una major fle-
xibilitat i compatibilitat en els hora-
ris laborals i escolars, l�increment
del nombre de guarderies i places
en els centres de dia per a perso-
nes grans.

Demanem també la creació
d�entorns laborals accessibles per
a les persones amb discapacitat i
l�aprovació de mesures fiscals i de
seguretat social, de manera que es
tinguin en compte les especials cir-
cumstàncies de les dones treba-
lladores, de joves, de discapacitats
i les seves famílies.
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»»»»» publicitat

televisió
LesFranQuEses

tv LF

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

l’única televisió

on hi surts tu

aigua
Aquest any més que mai, cal que
fem un ÚS RESPONSABLE de
l�

Tanquem l�aixeta
mentre ens estiguem
ensabonant o quan
ens estiguem
raspallant les dents

Reguem el jardí a
la nit, que és
quan hi ha menys
evaporació

Evitem que les
aixetes degotin

Omplim la
rentadora del tot
abans de posar-la
en marxa
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dinamització econòmica «««««

Des de la inauguració del Centre
de Recursos Agraris s�han anat
incrementant les actuacions que
s�hi porten a terme, moltes d�elles
organitzades per l�Àrea de Dinamit-
zació Econòmica de l�Ajuntament i
d�altres per diferents entitats i
organismes.

Les activitats desenvolupades
durant el primer trimestre de l�any
2005 han estat molt variades:

> Accions formatives
-Anglès
-Comptabilitat
-Excel avançat
-Tècniques d�expressió escrita
-Prevenció de riscos laborals
-Atenció telefònica
-Access avançat
-Comptabilitat en l�administració

pública
-Negociació i resolució de conflic-

tes
-Treball en equip
-Word avançat
> Reunions de treball d�empreses
-KH Lloreda
-TFL
> DARP
-Entrevistes per a la revisió del

registre de la vinya
-Jornada de la PAC

> Actuacions vàries
-ACM: jornada sobre l�esport i el

món local
-Testimonis de Jehovà
-Església Evangèlica
-ABCP: assemblea
-Presentació del portal del SAE
-Sessió informativa de les meses

electorals
-Concert coral
-Mutuam: selecció de personal
-ASAJA: vàries sessions informa-

tives
-CCOO: congrés Vallés Oriental i

El Centre de Recursos Agraris acull
moltes activitats en els seus espais

La sala
d�actes del
Centre de
Recursos
Agraris, amb
150 seients
de capacitat,
és molt
sol·licitada

Maresme
-Unió de Pagesos: reunions
-Reunió mensual de l�Associació

de Cunicultors del Vallès i Maresme
-Consell Comarcal: reunió SAD

comarcal
-Assemblea de l�Associació de

caçadors
A banda de les accions puntuals

que s�hi porten a terme, des del
novembre de l�any passat s�hi tro-
ben ubicades, temporalment, les
oficines del Servei d�Ocupació de
Catalunya i l�INEM.

El 2 de maig, l'Associació de
Botiguers, Comerciants i Profes-
sionals (ABCP) de les Franqueses
va fer la fotografia oficial de l'acord
amb Caixa Sabadell per a la signa-
tura del patrocini de la campanya
"Targeta Amic". L�acte de signatu-
ra ha coincidit amb l'entrega de la
targeta número 1.000 per part de
l'ABCP.

La campanya, que es va iniciar a
principis d'any, ja compta amb 35

L'Associació de Botiguers ja ha repartit
1.000 targetes Amic entre els seus clients

establiments associats i més de
1.000 targetes client, targetes

que tenen com a objectiu premiar
la fidelitat dels clients.

A l�esquerra, Anna Comas i Rosa
Isidro, de l�ABCP, i a la dreta,

Ramón Resina, de Caixa Sabadell
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»»»»» dinamització econòmica

Des de l�Àrea de Dinamització
Econòmica de l�Ajuntament de les
Franqueses del Vallès s�ofereix el
servei d�intermediació laboral amb
l�objectiu que les persones que
estan en situació d�atur, o aquelles
que cerquen una millora de feina

A finals de l�any passat, des de
l�Àrea de Dinamització Econòmi-
ca de l�Ajuntament de les Fran-
queses es va endegar un projec-
te de sensibilització empresarial
sobre la prevenció de riscos
laborals, emmarcat dins dels
programes de nous jaciments
d�ocupació.

La primera fase consistia a visi-
tar les diferents activitats econò-
miques del municipi, sol·licitant
que responguessin un qüestio-
nari anònim sobre la prevenció
de riscos laborals i el grau de
sensibilització que es tenia. Fins
al moment, més del 50% de les
empreses del municipi ja l�han
contestat, però per poder tenir

El Servei d�inserció laboral atén persones
aturades o que volen canviar de feina

puguin venir a consultar les dife-
rents ofertes laborals que ens han
fet arribar les empreses. La nostra
tasca és facilitar a les empreses
que tenen necessitat de cobrir
algun lloc de treball, un seguit de
currículums perquè puguin escollir

La prevenció de riscos laborals, cada cop
més present en les empreses del municipi

un millor coneixement del teixit
productiu del global del municipi, i
poder donar resposta a les seves
necessitats, hi hauria d�haver un
grau més elevat de participació.

Paral·lelament a l�enquesta es
realitzen seminaris relacionats amb
la matèria, adreçats a les empreses
i a totes aquelles persones que vul-
guin ampliar els seus coneixements
en els sistemes de prevenció de
riscos laborals.

Des de �Propostes Pimes. Prio-
ritats 2005, elaborat per PIMEC�
s�exposa que el teixit empresarial
català posa de manifest que els
factors més problemàtics per a la
millora de la competitivitat són, en
primer lloc, la contractació laboral,

els tràmits administratius, l�as-
sessorament empresarial, la
formació i la prevenció de riscos
laborals. En relació a la PRL hi ha
un increment de la prioritat en
relació amb altres àrees de
l�empresa, passant d�un 31% a
un 45% els empresaris que opi-
nen que la PRL afecta sobre la
competitivitat de les petites i mit-
janes empreses catalanes.

Atesa la importància que s�hi
dóna des del sector empresarial
del municipi, des de l�Àrea de
Dinamització Econòmica de l�Ajun-
tament de les Franqueses es po-
tencia la informació i sensibilit-
zació en matèria de prevenció de
riscos laborals.

el que més s�adapta al lloc de tre-
ball que s�ofereix.

Totes les persones que estan en
situació d�atur o buscant una millora
laboral, es poden posar en contacte
amb la insertora laboral, que els
farà una entrevista per determinar
el seu perfil professional i en funció
de les seves inquietuds les derivarà
a les ofertes disponibles, fent-ne el
seu posterior seguiment, o si estan
interessades en formació, les infor-
marà de les diferents accions for-
matives al seu abast.

Les persones que ja han passat
la primera entrevista amb la inser-
tora laboral, poden venir cada dia
de 9 a 14 h al Club de la Feina, espai
on trobarà totes les ofertes laborals
disponibles en aquests moments,
tant les de la borsa pròpia, com les
de la premsa i les de l�OTG. El dilluns
i el divendres, l�espai del Club de la
Feina està tutoritzat, i la resta de
dies és d�autoconsulta.

El Club de la
Feina facilita

als seus
usuaris la

sempre
complicada
recerca de

feina
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Disciplina viària:
> 954 denúncies en total, 585

de les quals són per infraccions a
les ordenances municipals de cir-
culació (21 de les quals han es-
tat per l�ús indegut de telèfons
mòbils) i 50 al reglament gene-
ral de circulació pels preceptes
d�assegurances i llicències/per-
misos.

Policia assistencial:
> 8 intervencions en mediació

en conflictes familiars.
> 3 per baralles en via pública.
> 3 en assistència de malalts

via pública.
> 8 en assistència a malalts a

domicili.
> 6 intervencions en menors.
Policia de trànsit:
> 12 intervencions en accidents

sense ferits.

Intervencions de la Policia
Local al març i abril

> 9 en accidents amb ferits (6
ferits).

> 52 per vehicles retirats al di-
pòsit per infracció.

> 16 per vehicles immobilitzats.
> 53 per vehicles abandonats.
Policia seguretat ciutadana:
> 30 atestats faltes o delictes.
> 5 denúncies llei 1/92.
> 12 identificacions persones.
> 7 detinguts per diligències.
> 13 comprovacions alarmes

municipals.
> 18 comprovacions alarmes

privades.
Policia administrativa:
> 23 comprovacions permisos

llicències municipals.
> 11 comprovacions locals/si-

milars.
> 13 protecció actes culturals/

esportius.

Cada vegada més queda de
manifest que la seguretat ha
esdevingut un bé molt preuat, i que
no només implica a la policia com a
garant, sinó que esdevé un objectiu
en el que intervenen múltiples
agents i sovint cadascun d�aquests
amb diferent importància, segons
sigui el motiu de la �crisi� que posa
en perill la nostra �particular
seguretat�.

El terme �seguretat� està tan
carregat de subjectivitat com per-
sones hi ha, perquè comença en la
pròpia persona, en la família, en les
possessions, en els amics i cone-
guts, en els veïns, en el barri, en la
ciutat, en la comarca... en el món.

L�Ajuntament de les Franqueses
no garanteix el 100 % de seguretat,
en aquesta seguretat individual als
veïns i veïnes del municipi perquè
ningú no ho pot fer. Amb tot, aquesta
realitat té una visió dinàmica i opti-
mista, una visió de treball que diu
senzillament que si no es pot arri-
bar al 100% sempre es pot millorar.

És per això que estem treballant
en el que a poc a poc constituirà el
nostre Pla de Seguretat, que arti-
cularà tots els Plans que direc-
tament o indirectament vinculin els
riscos a les persones. Serà una
eina integradora capaç de vincular
els diferents agents que intervenen
en una situació de crisi, tant si són
de l�administració local, autonómi-
ca i/o estatal o a nivell de particu-
lar. De fet, farà encaixar perfec-
tament el Pla d�actuació municipal
amb els altres Plans i protocols
establerts entre administracions,
àrees, departaments, serveis i par-
ticulars.

Les dues primeres passes ja
estan fetes. Per una banda, l�ac-
tualització del PAM, Pla d�Actuació
Municipal, el qual, per destacar-ne
tres dels punts més importants,
defineix els grups actuants en una
crisi, estableix amb noms i cognoms
la responsabilitat de les diferents
àrees i obliga a unificar criteris
d�actuació, i en tercer lloc defineix

els punts i els factors de risc  cap a
la població.

Per altra banda, amb la digita-
lització del municipi s�ha incorporat
una localització exacta de les boques
i sistemes d�extinció d�incendis amb
el seu radi d�influència i lligat a un
document en el que s�estableixen

Primeres passes per desenvolupar
el Pla de Seguretat del municipi

les característiques de cadascun
d�aquests elements, que facilita la
seva localització i el manteniment.

Això s�articula fàcilment amb el
Pla d�Actuació Municipal en matèria
d�incendis donat que s�hi defineixen,
com ja s�ha comentat, els punts i
factors de risc de la població.

El Pla de
Seguretat
vincularà tots
els agents que
intervenen en
una situació
de crisi
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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 TRÀMITS EN LÍNIA

CONNECTA-T�HI!

Dins dels diferents punts de
l�ordre del dia del Ple del mes de
maig, es va donar compte de la
liquidació del Pressupost General
de la Corporació de l�exercici 2004,
comprensiva de la liquidació del
pressupost de l�Ajuntament, així
com dels Patronats municipals de
Cultura i d�Esports, i de les empre-
ses municipals Les Franqueses
Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses
Dinamització Econòmica, S.A.

Un cop s�ha donat compte de la
liquidació, es formarà el Compte
General, que estarà en exposició
pública per un període de 15 dies, i
8 més dintre dels quals es podrà
presentar qualsevol reclamació.
Finalitzat aquest període d�exposi-
ció pública, seran debatuts per la

S�aprova la liquidació del Pressupost
General de la Corporació del 2004

> Ajuntament
Resultat pressupostari ajustat: 1.406.988 euros
Romanent de tresoreria: 954.283 euros
> Patronat de Cultura
Resultat pressupostari ajustat: -3.049 euros
Romanent de tresoreria: 5.309 euros
> Patronat d�Esports
Resultat pressupostari ajustat: 33.336 euros
Romanent de tresoreria: 33.009 euros
> Les Franqueses Entorn Verd, S.A.
Resultat (abans d�impostos): -45.751 euros
> Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L.
Resultat (abans d�impostos): 7.255 euros

Comissió Espe-
cial de Comptes,
integrada per
regidors de to-
tes les forces
polítiques amb
representació,
per tal que
aquesta en faci
el corresponent
informe.

Un cop finalit-
zat aquest trà-
mit, el Compte
General de la Corporació es sot-
metrà a aprovació al Ple de la cor-
poració, juntament amb l�informe
emès per la Comissió Especial de
Comptes.

Finalment, un cop aprovats pel

Ple Municipal, i per finalitzar el trà-
mit, els comptes s�hauran de reme-
tre a la Sindicatura de Comptes per
tal que els examini, i verifiqui que
s�ha procedit de conformitat amb
el que estableix la Llei.
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Dins del Cicle de conferències
2004-2005 que organitza el PME,
el 15 de març va tenir lloc al Cen-
tre Cultural de Bellavista la xerrada-
col·loqui El futbol d'elit: un mirall per
al futbol de formació, moderada
per Xavi Andreu (comentarista de
partits de futbol de TV3), amb la
presència a la taula de Toni Jimé-

617 persones van participar
enguany en la III Caminada Popular
que va organitzar el Patronat Muni-
cipal d�Esports el 24 d�abril. El
recorregut de 16 km va passar per
Llerona, Corró d�Amunt, Marata i
Corró d�Avall, amb sortida i arriba-
da a la plaça de l�Ajuntament. Els
participants d�aquesta edició es van
trobar una sorpresa abans de
l�esmorzar. L�organització va
incloure un recorregut per bosc
d�una durada de vint minuts.

L�esmorzar, situat a la zona
esportiva municipal de Corró
d�Amunt, va servir per agafar forces
i encarar la segona part de
recorregut, una mica més dura i

Més de 600 participants a la
caminada popular d�enguany

llarga que la primera.
El Patronat Municipal d�Esports

va oferir tres avituallaments amb
aigües, sucs i fruita al llarg del
recorregut. En arribar a la plaça de
l�Ajuntament, els participants van
poder prendre més fruita, líquids i
un tros de coca. Tothom va rebre
una samarreta conmemorativa i
va participar en el sorteig d�obsequis
que es va fer als voltants d�un quart
d�una del migdia.

D�altra banda, els guanyadors del
II Concurs de fotografia de la cami-
nada van ser els següents: Rafael
Arellano (en la modalitat de digital),
Cristina Requena (color) i Juan
Tejero (blanc i negre).

Treball guanyador del II Concurs de fotografia en blanc i negre. FOTO: Juan Tejero

Setanta persones assisteixen a la
xerrada-col·loqui sobre futbol d�elit

nez (exjugador professional i mem-
bre de la Secretaria Tècnica del
RCD Espanyol), Alberto Manga (ju-
gador de les Franqueses que mili-
ta al CF Gavà de 3a divisió) i Joan
Vilà (exjugador professional i entre-
nador al FC Barcelona, i actual-
ment del Mataró de 2a B). L�acte
va reunir unes 70 persones.

La IX Trobada de
petanca es va fer
a Corró d�Amunt

El Patronat Municipal d�Esports
va organitzar el 19 de març la IX
Trobada de petanca. En aquesta
activitat hi participen les tres
entitats del municipi que juguen a
aquest esport: el Club Petanca
Bellavista, el Club Petanca Llerona
i el Club Petanca Corró d�Amunt,
amb un total de 60 participants.
La Trobada es va fer amb la
col·laboració del CP Corró d�Amunt,
a la zona esportiva municipal de
Corró d�Amunt.

Després del sorteig es va passar
a jugar les partides entre les 9 i
les 13 h. L�organització va convidar
els participants a l�esmorzar, amb
una parada a mig matí per menjar
la botifarra.

La classificació final va ser la
següent: 1. CP Corró d�Amunt; 2.
CP Llerona; 3. CP Bellavista.

Gespa artificial en
una de les pistes de
tennis del Complex

Dins de les actuacions previstes
en el programa de manteniment i
millora de les instal·lacions esporti-
ves municipals de les Franqueses,
s�ha procedit a la instal·lació d�un
nou paviment de gespa artificial en
una de les tres pistes del Complex
Esportiu Municipal. Aquest nou
paviment de gespa artificial està
elaborat amb una fibra densa de
15 mm, amb un lastre de sorra de
sílex, que afavoreix l�òptim ús de la
superfície de joc, el bot adequat de
la pilota i el control del desplaça-
ment per part dels practicants.

Els treballs han estat realitzats
per l�empresa Green Floor, amb un
cost total de 10.974,53 euros.

L�actuació s�ha
fet en la pista
situada més a
prop de les
piscines
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El 9 i 10 d�abril va tenir lloc a la
zona esportiva municipal de Corró
d�Amunt la segona prova del Gran
Premi Copa Catalana Internacional
de BTT. En aquesta edició hi van
participar un total de 380 corre-
dors, el que suposa un nou rècord
de participació en les proves cele-
brades fins ara al municipi.

El guanyador de la prova en la
categoria masculina va ser Martí
Gispert, de l�equip MAXXIS�MSC,
i en la femenina, Cristina Mascar-
reras, de l�equip Tot Vici en Bici.

El dissabte es va disputar la pri-
mera contrarrellotge de la tempo-
rada amb un circuit de 3,4 km i un
fort vent, que no van impedir la par-
ticipació de 200 bikers, i el diumen-
ge les dues proves puntuables amb
sortida a les 10 i a les 12 h.

Com cada any, el Club Ciclista
Corró d�Amunt va organitzar
aquesta prova amb la col·laboració

L�Associació Catalana de Munici-
pis i Comarques (ACM) va aplegar
mig centenar de persones el 15
d�abril al Centre de Recursos Agra-
ris en una jornada sobre la gestió
esportiva. Les sessions les van pre-
sentar el secretar i general de
l�ACM, Josep Maria Maras, que va
destacar la importància dels
ajuntaments en la vertebració d�un
model esportiu nacional consolidat,
i l�alcalde de les Franqueses del
Vallès i president de la comissió
d�Esports de l�ACM, Francesc Tor-
né, que va posar de manifest
l�esforç dels municipis per oferir
serveis esportius de qualitat.

La cloenda de l�acte va anar a
càrrec del secreterai general de
l�Esport de la Generalitat, Rafel
Niubò, que va valorar molt positi-
vament la jornada i va oferir el seu
suport als ajuntaments per tirar
endavant aquelles iniciatives en-
caminades a millorar la gestió
esportiva municipal.

El PME va organitzar la 1a
Trobada Taller Demostració de Tai-
txi Txuan el 20 de març, al pavelló
poliesportiu municipal, amb l�assis-
tència d�unes 70 persones. L�activi-
tat va ser possible gràcies a la

Bona participació a la primera
trobada de tai-txi txuan

col·laboració de l�Associa-
ció Espanyola de Tai-txi
Txuan, amb Toni Camps
com a responsable i diver-
sos monitors.

La jornada va començar
a les 9.30 h amb un
escalfament i els primers
exercicis de la forma en
col·lectiu. Després es va
fer un petit descans per
passar al taller, on l�orga-
nització va aprofitar per fer
dos grups per nivell. La
darrera part es va dedicar
a fer demostracions que

van anar des de la forma curta, que
és la més usual de treballar, com
l�original de 108. Els monitors van
fer també una exhibició amb
espasa i vano, que va cridar molt
l�atenció a la resta de participants.

380 ciclistes corren a Corró d�Amunt
la prova Copa Internacional de BTT

Jornada de l�ACM
sobre la gestió
esportiva

220 participants a
la IX Trobada de la
Gent Gran

El PME va organitzar el 22 de
maig la IX Trobada Comarcal d�Ac-
tivitat Física per a la Gent Gran. En
aquesta ocasió es va comptar amb
220 participants repartits entre
els diversos grups assistents, que
provenien de Canovelles, Rubí, Lliçà
de Vall, Bigues i Riells i les Franque-
ses.

La jornada es va desenvolupar al
camp de futbol municipal de Corró
d�Avall, on els participants van fer
un circuit amb diverses activitats,
i al pavelló poliesportiu municipal,
on van tenir lloc les danses i
l�arrossada, que com cada any clou
aquest acte.

L�organització va obsequiar tots
els assistents amb una placa
commemorativa de l�activitat, una
samarreta i una gorra.

del Patronat Municipal d'Esports,
l'Ajuntament de les Franqueses i
el Consell del Poble de Corró
d'Amunt.

D�altra banda, el 8 de maig, va
tenir lloc el 2n Open Infantil BTT a
Corró d�Amunt, organitzat pel CC
Corró d�Amunt amb la col·laboració
del PME. A la prova hi van partici-
par un total de 100 nens i nenes
d�entre 4 i 14 anys. Els participants
van fer voltes, en funció de la seva
categoria, a dos circuits que tenien
entre 1 i 2 km de llargada.

La primera
trobada de

tai-txi va tenir
molt bona

acceptació

Un corredor en plena cursa pels
camins de Corró d�Amunt
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Fira de Sant Ponç�05 Tot a punt per a
la III Trobada de
romancers

Enguany, la Trobada de roman-
cers, que arriba a la tercera edició
dins el festival comarcal de Tro-
badors i Joglars, concentrarà tots
els espectacles en un mateix dia: el
9 de juliol. A més, incorpora un nou
escenari,  la plaça Major de Bellavis-
ta, on tindrà lloc el primer concert.
La resta es faran a la plaça del
Centre Cultural.

En aquesta edició, els intèrprets
que hi actuaran són Los Titiriteros
de Binéfar, el grup de casa nostra
Zafarí, el duet format per Adolfo
Osta i Ester Formosa i el conjunt
Trencaclosques.

Podeu trobar els horaris de ca-
da actuació a l�anunci de la pàgina
següent, i si en voleu més informació
podeu consultar el web municipal
www.lesfranqueses.org.

Més de 150 persones a la conferència del
Dr. Corbella que va organitzar la Biblioteca

El 12 de març la sala d�actes de
la Biblioteca Municipal es va omplir
de gom a gom per escoltar el Dr.
Joan Corbella en la conferència
Com afrontar el dia a dia en la so-
cietat d�avui. La xerrada s�emmar-
cava dins del Cicle Entorns que
organitza el PMC. Tant el tema,
com la rellevància del convidat, van
despertar molt d�interès a les més
de 150 persones que van assistir-
hi. El Dr. Joan Corbella va fer una
exposició molt planera i divulgativa
al llarg de la qual va aportar alguns
arguments clau que donaven res-
posta a l�enunciat de la conferència.

Gastronomia i Mediterrani és
el títol de la conferència que va
tancar el Cicle Entorns d�aquesta
temporada i que va tenir lloc el dia
5 de maig a la Biblioteca Municipal.
El metge, historiador i escriptor
d�origen palestí Salah Jamal va fer
un repàs als diferents elements
que, gastronòmicament parlant,
caracteritzen els països de la conca
mediterrània.

D�altra banda, dins la programa-

ció de sessions monogrà-
fiques que organitza la Bi-
blioteca amb la finalitat de
divulgar l�ús de les TIC (Tec-
nologies de la Informació i
la Comunicació) els dime-
cres 4 i 11 de maig va te-
nir lloc el 4t monogràfic,
en aquesta ocasió dedicat
al programari lliure. En la
primera sessió és va si-
tuar el concepte, des d�ex-
plicar-ne què és fins a ana-
litzar-ne les possibles re-
percussions a nivell tècnic,
social o lingüístic, passant
per observar-ne les dife-
rències, els avantatges o
les complementarietats.
La segona sessió va ser
més pràctica i els assis-
tents van poder compro-
var el funcionament d�a-
quest programari, instal-
lat de manera experimen-
tal i complementària als
PC�s de la Biblioteca i de la
Sala de Lectura.

El matrimoni format per Jaume Cortés i Maximina Benages va inaugurar la Fira

El 14 i 15 de maig va tenir lloc a
Can Ganduxer la XVI edició de la
Fira de Sant Ponç que cada any
organitza l�Associació Cívica i Cultu-
ral amb la col·laboració del Patronat
Municipal de Cultura i l�Àrea de
Benestar Social i Joventut de
l�Ajuntament.

Enguany, els actes que van tenir

més èxit van ser el ball de dissabte
amb els Ministrils del Raval i el
concert de cloenda de diumenge
dedicat al jovent. Aquesta edició,
però, no va tenir tant de públic com
en d�altres ocasions ja que va haver
de competir amb un cap de
setmana llarg i amb la consecució
de la lliga per part del Barça.

A la foto
superior es
pot veure com
el públic va
omplir de gom
a gom la sala
d�actes de la
Biblioteca per
escoltar el Dr.
Corbella.
A la imatge
central, sessió
formativa
sobre
Programari
lliure.
A la de baix, un
moment de la
conferència de
Salah Jamal
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 III Trobada de Romancers

> A la plaça Major de Bellavista
20 h
Los Titiriteros de Binéfar
Cómicos de la legua

> A la plaça del Centre Cultural de Bellavista
22 h
Zafarí
Canta-notícies Vespre

23 h
Adolfo Osta i Ester Formosa
No em vinguis amb romanços

0 h
Trencaclosques
Un camí d�històries

vine a
sentir

romanços

Divendres, 9 de juliol de 2005

>   Org. Patronat Municipal de Cultura

>

Entrada gratuïta

>

Bon paper de l�Escola Municipal
de Música al festival de Neerpelt

Projecte Roda,
transició escola
treball al municipi

Els passats 27 i 28 d�abril es van
celebrar les I Jornades de la
Formació i l�Ocupació de la Xarxa
Transició Escola Treball del Vallès
Oriental.

La transició escola-treball és el
procés inicial d�inserció laboral que
va des del moment en què el o la
jove busca una primera feina fins
que aconsegueix una certa conso-
lidació professional.

L�objectiu de les jornades era
apropar els diferents protagonis-
tes (joves, escoles i empreses) i re-
flexionar al voltant de les possibles
millores dins d�aquest àmbit.

Entre les experiències presenta-
des va destacar el Projecte Roda,
en el qual estan implicats l�IES Lau-

ro i l�Ajuntament de les Fran-
queses i el qual permet a la
persona usuària una formació
molt orientada a la inserció la-
boral a través dels cursos que
s�imparteixen al Centre Tècnic
del Vallès.

L�Orquestra Mixta de l�Escola Municipal de Música en un moment del concurs

Els passats 28, 29 i 30 d�abril i 1
de maig  l�Orquestra Mixta de l�Esco-
la Municipal de Música Claudi Ari-
many va viatjar fins a la ciutat de
Neerpelt (Bélgica), on, després de
ser seleccionada d�entre multitud
d�orquestres d�arreu d�Europa, va
participar en el 53è Festival per a
Joves Músics Europeus.

A més a més d� emportar-se un
segon premi, la trentena d�alumnes
que hi van participar afirmen que
l�experiència va ser molt enriquido-

ra, ja que van poder submergir-se
en l�ambient musical que es respi-
rava pels carrers de la ciutat, plena
aquests dies per més de tres mil
joves músics d�arreu d�Europa.

D�altra banda, el passat 15 de
maig els alumnes de nivell elemen-
tal de l� escola van interpretar, con-
juntament amb altres alumnes d�es-
coles associades al Conservatori
Liceu, la cantata Transatlàntida al
Gran Teatre del Liceu de Barcelona
en la cloenda del curs 2004-2005.
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> Marata > > > > > > > > > > del 29 al 31 de juliol

vine
a la
festa
major

> Corró d�Amunt > > > > > > > del 5 al 7 d�agost

> Llerona > > > > > > > > del 7 a l�11 de setembre

> Corró d�Avall > > > > del 16 al 19 de setembre

> Bellavista > > > > > > > > > > de l�1 al 3 de juliol

> 5 festes majors a les Franqueses  <

Cinema a la fresca
Amb la projecció de la pel·lícula

Ocean�s Twelve, el 30 de juny, a la
plaça del Centre Cultural de Bella-
vista, s�inicia la programació de Ci-
nema a la Fresca 2005, que cons-
tarà de sis films. Entre d�altres, es
podran veure Habana Blues, el 16
de juliol a la plaça Major de Bellavis-
ta, i Polar Express, el 23 de juliol a
la pl. de l�Ajuntament. Les projecci-
ons començaran a les 10 de la nit.

L�Ajuntament de les Franqueses,
conjuntament amb l�AMPA de l�IES
Lauro, ha instat el Consell Comar-
cal del Vallès Oriental a renovar
l�actual conveni de transport esco-
lar i així poder continuar oferint

Transport per als alumnes de l�IES Lauro

Una de les actuacions més es-
pectaculars que es podran veure
durant la festa major de Corró
d�Avall serà la del Cabaret Circ Pin
Palú, que comptarà amb els núme-
ros de Rus i Miri (aeris), Ignasi (pal
xinès), Manuel Sebastián (mala-
bars) i Bet i Marcel dels Galindos
(mans a mans). L�acte tindrà lloc el
18 de setembre, a les 17.30 h, a la
plaça de l�Espolsada.

Circ d�alt nivell per
a la festa major de
Corró d�Avall

Subvencions als
centres d�educació
i a les AMPA�s

Aquest any, l�Ajuntament ha des-
tinat més de 21.000 euros a sub-
vencionar els centres d�educació
públics i les associacions de pares
i mares d�alumnes. Aquests diners
els gestionaran directament els
destinataris i serviran per finançar,
entre d�altres, activitats com les
colònies escolars, la compra de
llibres per a la biblioteca, la compra
de material de laboratori, així com
activitats lúdico-formatives o cele-
bracions dels centres escolars.

Amb la col·laboració de l�Ajunta-
ment, les escoles públiques del mu-
nicipi ofereixen, entre d�altres acti-
vitats complementàries, el curs de
natació i el programa d�apropament
i promoció del teatre, música i dan-
sa. Enguany, la inversió realitzada
per l�Ajuntament en aquestes dues
activitats ha estat de més de
40.000 euros.  Als cursos de nata-
ció hi participen els alumnes de 1r,
2n i 3r de primària i a la programa-
ció de teatre tots els alumnes.

Natació i teatre a
les escoles
públiques

La coneguda escriptora Maria de
la Pau Janer és la persona convi-
dada enguany per l�Ajuntament per
fer la conferència que cada 11 de
setembre té lloc a les 10.30 h a la
sala d�actes de l�edifici consistorial.
Després de la conferència hi haurà
un piscolabis i l�ofrena de flors al
monòlit del carrer de Tagamanent.

aquest servei als alumnes de
l�institut.

El conveni de col·laboració entre
les tres parts permet a l�usuari
reduir de manera important el cost
del tiquet de l�autobús.

L�escriptora Maria
de la Pau Janer,
conferenciant de
l�11 de setembre

Bet i Marcel,
dels Galindos,
faran un dels
seus números
espectaculars
de mans a
mans

Durant la primera quinzena de
maig, els alumnes de P4 de l�escola
Guerau de Liost i els de quart,
cinquè i sisè de primària de l�escola
Joan Sanpera han participat en un
taller d�apropament i d�iniciació al
ball tradicional de l�Espolsada.
Aquesta activitat s�inscriu en el
programa de promoció d�aquesta
dansa que està duent a terme el
Patronat Municipal de Cultura.

Tallers a les escoles
per aprendre el
ball de l�Espolsada

>>>>>>>>>>>>>>>> Consulteu la programació d�actes de cada festa major a www.lesfranqueses.org
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Els residus orgànics es començaran
a recollir a partir de setembre

L'Ajuntament ja té enllestit
l'informe de l'auditoria sobre l'estat
de la xarxa d'hidrants contra
incendis a les zones urbanes del
municipi. Aquest treball, que situa
cada un dels hidrants que hi ha a
les Franqueses i en descriu l'estat,
ha de facilitar les tasques de
prevenció i extinció d'incendis als
bombers, ja que hi trobaran tota
la informació que necessiten, i a la
Policia Local, ja que disposaran de
la informació que els permetrà
resoldre els problemes que puguin
sorgir en una situació d'emergèn-
cia. Així mateix, també servirà
perquè la companyia subministra-
dora de l'aigua, Sorea, pugui fer-ne
el manteniment, i a l'Ajuntament en

L�auditoria sobre l'estat de la xarxa d'hidrants
facilitarà les tasques d�extinció d�incendis

futures campanyes d'ampliació de
la xarxa en aquells sectors actual-
ment no coberts pels hidrants.

En aquesta auditoria, s'han es-
tudiat 197 hidrants en tot el terme
municipal entre els soterrats o
boques d'incendi i els de columna,
27 dels quals encara estan en
projecte. El treball incorpora una
fitxa completíssima de cada hi-
drant, amb fotograf ies del seu
estat actual, i les seves coorde-

nades internacionals UTM (dades
que es poden llegir amb l'aparell de
GPS), entre d'altres apartats. A
més, també situa els hidrants en
un plànol a escala 1/2.000, inclòs
el seu radi d'acció, que és de 100
metres.

Un hidrant és un aparell hidràulic
connectat a una xarxa d'abasta-
ment d'aigua que s'utilitza per a
subministrar aigua durant totes les
fases d'un incendi.

Hidrant de columna situat al
carrer de Tagamanent

La recollida d�escombraries amb
els nous contenidors bicomparti-
mentats es començarà a dur a ter-
me, segons totes les previsions
inicials, a partir de la segona quin-
zena del mes de setembre d�en-
guany. A partir d�aquesta data,
doncs, haurem de separar els
residus orgànics (restes de verdu-
ra, peles de fruita, closques d�ou,
fruits secs i marisc, pa, marro de
cafès i restes d�infusions, restes

de plantes, taps de
suro i serradures...)
dels residus de rebuig
(bolquers, compreses,
restes d�escombrar,
papers bruts...). Per
fer -ho, a partir del
mes de setembre es
repartirà a cada casa
un cubell bicomparti-

m e n t a t
(com els
g r a n s
que hi

hau-
rà al

carrer) per

separar amb comoditat els dos
tipus de residus: en la part
TARONJA, la brossa orgànica i a
la part GRISA, la de rebuig.

D�altra banda, en les darreres
setmanes s�han incorporat nous
vehicles i més personal per poten-
ciar la neteja viària del municipi.
Així, s'han adquirit els següents
elements: una escombradora d'as-
piració RAVO 340 CD per fer els
nuclis urbans; una escombradora
per aspiració sobre camió que
treballarà en els polígons i
urbanitzacions, i en els nuclis de
Marata i de Corró d'Amunt; un
camió auxiliar; i sis carretons per
als escombriaires.

A més d'aquests elements,
també es destinen tres operaris a
Corró d'Avall i tres més a Bellavista
-quan abans només n'hi havia dos
a cada nucli-, i un altre operari més
a mitja jornada, que farà feines de
neteja a les urbanitzacions i polí-
gons industrials.

Part de
l�actual grup

de vehicles de
neteja viària

de les
Franqueses.

A la foto
petita, cubell
de separació

de deixalles
que es

repartirà a
cada casa



LFDV

juny
dos mil cinc

Per una
bona
convivència
entre persones
i animals de
companyia...

pàg. disset

obres, serveis i medi ambient «««««

L'Ajuntament ha fet instal·lar a
la seu del Consell del Poble de
Corró d'Amunt dos equips de
climatització, que serviran tant per
a calefacció com per a aire
condicionat. Es tracta de dos
equips Daikin que tenen
una potència calorífica
individual de 14.500
watts i una potència fri-
goríf ica de 12.200
watts. Amb aquesta
actuació, les activitats
que tenen lloc en aquest
equipament municipal

L'Ajuntament instal·la dos aparells
d'aire condicionat i calefacció al Consell
del Poble de Corró d'Amunt

es podran desenvolupar amb més
comoditat.

La instal·lació dels aparells ha
anat a càrrec de l'empresa Elec-
tro Sae i ha costat 9.826,53
euros.

L'estació de trens de Bellavista
és la que ha experimentat el
creixement de viatgers més gran
de tot el Vallès Oriental, i represen-
ta el quart increment més gran de
totes les estacions de la xarxa de
Rodalies Renfe de Barcelona. Així,
l'estació de Bellavista va veure com
el 2004 tenia 3.734 usuaris cada
dia, un 19,1% més que l'any 2003,
quan tenia 3.134 passatgers. En
tota la província de Barcelona,
només han superat Bellavista en
percentatge de creixement les
estacions de Sant Adrià de Besòs,
la de l'Aeroport i la del Papiol.

L'estació de Bellavista ja ha
superat en nombre absolut de
viatgers la de Granollers-Cano-
velles i la de Sant Celoni, amb
3.650 i 3.691 viatgers, respecti-
vament.

En comparació amb les esta-
cions veïnes de la mateixa línia, la
de Granollers-Centre només va ex-
perimentar un 1,2% d'increment
d'usuaris i la de Cardedeu un 4,7%.
Per la seva banda, l'altra estació
de les Franqueses, la de la línia que
va a Puigcerdà, només va créixer

L�estació de Bellavista és la que més creix en
nombre de viatgers de tot el Vallès Oriental

un 0,1%, amb 709 viatgers diaris
de mitjana.

La construcció i posada en
funcionament d'aquesta estació ha
estat una de les grans millores que
ha experimentat les Franqueses, i
en especial el nucli de Bellavista,
en els darrers anys, i va ser un dels
cavalls de batalla de l'Ajuntament
en l'anterior legislatura. L'estació
de Bellavista, que va rebre els

primers trens el mes de juny de
2002, es va poder situar en la seva
actual ubicació gràcies a un acord
entre l'Ajuntament i Renfe que va
fer efectiva la permuta dels
terrenys per a la seva construcció
així com la retirada per part de la
companyia ferroviària de la via
morta que creuava Corró d'Avall i
que connectava la línia de Maçanet
amb la de Puigcerdà.

Els dos aparells,
a l�exterior de l�edifici

L�any passat,
3.734 persones
de mitjana al dia
van agafar el
tren a l�estació
de Bellavista

Per una
bona
convivència
entre persones
i animals de
companyia...

...RECOLLIU
LES CAQUES
DEL VOSTRE

GOS!
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L'empresa municipal Les Fran-
queses Entorn Verd ha adjudicat el
contracte per a l'execució de les
obres contingudes en el projecte
de pavimentació del passeig per a
vianants i bicicletes al marge es-
querre del riu Congost en la seva
primera fase a l'empresa Panas-
falto per la quantitat de 299.285
euros. Les obres començaran a la
primera quinzena de juny i finalit-
zaran al cap d'uns dos mesos.

En aquesta pr imera fase del
projecte s'adequarà un espai d'uns
2 quilòmetres de llargada situat
entre el gual de Cal Forcaire i el
pont de la carretera que va a l'A-

Comencen les obres de construcció
del passeig per a vianants i bicicletes
al marge esquerre del riu Congost

metlla. Aquesta zona, que transcor-
re entre el riu Congost i l'avinguda
d'Europa del Pla de Llerona, és molt
freqüentada per persones de totes
les edats que hi van a caminar,
córrer o en bicicleta en el que s'ha
anomenat popularment com a
"ruta del colesterol". Tot i aquesta
afluència de gent, l'espai no està
en condicions per fer-hi esport.

És per això que l'actuació que s'hi
realitzarà preveu pavimentar un
carrer per a vianants i bicicletes
de 3 metres d'amplada. En aquest
tram, en la seva part més ampla,
també hi haurà una àrea de
descans amb taules i bancs de

pedra, així com diversos elements
de fusta per poder efectuar -hi
exercicis físics complementaris. A
més, també es posaran més bancs
de fusta que s'hi afegiran als ja
existents i s'hi instal·laran papere-
res. Així mateix, s�hi plantaran gran
quantitat d'arbres perquè facin
ombra a l'estiu als usuaris del
passeig i perquè facin de separació
del trànsit del carrer proper.

Més endavant, en una segona
fase d'aquest mateix projecte, es
construirà el tram de passeig que
va del pont de la carretera de
l'Ametlla fins al terme municipal de
la Garriga.

Plànol del tram
de passeig

conegut
popularment

com a «ruta del
colesterol» que
s�executarà en
breu, amb els
elements que

s�hi instal·laran
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L�empresa municipal Les Fran-
queses Entorn Verd ha adjudicat a
l�empresa Construcciones y Reba-
jes Arids el contracte d�obres per a
l�execució de la primera fase del
projecte d�acabament de la zona
esportiva municipal de Corró d�Avall,
que consisteix en la construcció
d�una pista poliesportiva semico-
berta i de dues pistes de tennis. La
pista poliesportiva es situarà just al
costat del pavelló i les pistes de
tennis, ben a prop, just al costat de
les piscines d�estiu del Complex Es-
portiu Municipal. Les obres tenen
un cost de 799.181 euros.

El projecte també inclou en
aquesta zona la construcció d�un
passatge per a vianants pararal·lel

a la via de tren, així com l�execució
d�una zona enjardinada. A més, les
pistes de tennis també disposaran

Es construeix una pista poliesportiva
semicoberta i dues pistes de tennis a la
zona esportiva municipal de Corró d�Avall

de grades. Les obres, que ja han
començat, duraran uns 6 mesos
aproximadament.

Imatge virtual del projecte de construcció de la pista poliesportiva semicoberta
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El Ple modifica el POUM per poder cedir a la
Generalitat un terreny a Bellavista per a
construir-hi la quarta escola del municipi

La posada en marxa d�un tram de la Ronda
Nord fa que s�obrin al trànsit els carrers del
Pont i del Migdia i la carretera de Ribes

El Ple del 26 de maig passat va
aprovar provisionalment la modifi-
cació puntual del Pla General d�Or-
denació Urbana a les zones verdes
i equipaments de Bellavista Est i
Sector U. Aquesta modificació es
justifica per la necessitat que hi ha
de reservar en aquesta zona una

parcel·la de 8.000
m2 de superfície
per ubicar-hi una fu-
tura escola de pri-
mària de doble línia.
Aquesta reserva es
fa en base al reque-
riment del Departa-
ment d�Ensenya-
ment de la Genera-
litat conseqüència
de l�increment de
població recent ja
consolidada així
com del creixement
previst en el plane-
jament vigent.

Així doncs, la proposta aprovada
reserva 8.000 m2 de la part nord
de la zona A (subzona A2) qualifi-
cant-los d�equipaments per a la fu-
tura escola, mentre que els 5.239
m2 restants, que són els més pro-
pers al nou polígon (subzona A1),
mantindran la seva qualificació ac-

tual de zona verda. Aquests 8.000
m2 inicialment previstos de zona
verda es preveu recuperar-los amb
la totalitat de la zona B (5.597,73
m2) i una part de la zona C (sub-
zona C2 de 2.402,27 m2) sumant
aquestes dues parts els 8.000 m2

necessaris. Així, aquestes dues
parcel·les finalment tindrien la qua-
lificació de zona verda, que és to-
talment compatible amb el seu
estat actual, mentre que la part
restant de la zona C (subzona C1
de 3.894,92 m2) mantindria la
seva qualificació d�equipaments.

D�altra banda, a la zona B està
previst que s�arrangi la zona espor-
tiva municipal de Bellavista amb la
instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol-7, la pavimentació
de la pista de bàsquet i de l�entorn
del camp, la construcció d�una nova
pista poliesportiva i l�adequació
d�una zona de vestidors als baixos
del CEIP Bellavista-Joan Camps.

En el moment de tancar aquesta
edició del Butlletí, la Generalitat de
Catalunya havia confirmat a l�Ajun-
tament que un tram de la Ronda
Nord s'obriria al trànsit rodat
durant el mes de juny. En concret,
es tracta del tram comprès entre
la rotonda del barri de Can Mònic
de Granollers i la Ronda Sud. En
sentit Granollers es podrà circular
en tot el tram, des de la rotonda
de Can Mònic fins a la Ronda Sud/
carretera de Cardedeu, i en sentit
Vic només es podrà circular entre
la Ronda Sud/carretera de
Cardedeu i l'accés a Bellavista.

L'obertura d'aquest tram de la
Ronda Nord implica també la po-
sada en funcionament de la roton-
da del barri de Can Mònic de Gra-
nollers. Això farà que es pugui tor-
nar a circular per la carretera de

Ribes i pel carrer del Pont, fins ara
tallats al trànsit per la construcció
de la rotonda, i que s'obri també el
carrer del Migdia, que dóna accés
a la zona esportiva municipal de
Corró d'Avall.

Plànol on es
veu el terreny
reservat per

fer la nova
escola i la

situació de la
zona

esportiva de
Bellavista

Els vehicles ja poden circular per
la rotonda de Can Mònic
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L�Ajuntament ha començat a
instal·lar la teleassistència mòbil
per a dones maltractades. Es
tracta d�un aparell mòbil que dóna
cobertura a les dones maltracta-
des durant les 24 hores del dia,
dins i fora del domicili. Aquest
aparell està dotat d�un sistema de
localització amb GPS que permet
localitzar una persona, tant a l�ex-
terior com a l�interior d�un habi-
tatge.

L�objectiu principal del servei és
oferir una atenció immediata i ade-
quada davant situacions d�emer-
gència, proporcionant seguretat a
la usuària i mobilitzant els recur-
sos adients, en funció del tipus
d�emergència que s�hagi produït.
Aquest nou recurs permet també

El dissabte 30 d�abril va tenir lloc,
amb gran afluència de pùblic, la
inauguració de la Setmana Cultural
de l�Escola d�Adults de les Fran-
queses del Vallès, que aquest any
tenia com a tema la diversitat cultu-
ral.

L�acte va començar amb l�ac-
tuació del grup de música tradicio-
nal del Marroc Un altre art.

Seguidament, l�escriptor, arabis-
ta i llicenciat en llengua i literatura
àrab i en islamologia  Josep Manyé,
autor del llibre Quan l�Islam truca a
la porta, va fer una conferència
sobre l�Islam sota el títol �Què en
sabem de l�Islam�. La conferència
va ser seguida amb molt d�interès
per un gran nombre de perso-
nes.

Tan bon punt va acabar la
conferència, un grup de flamenc
format per alumnes de l�escola
d�adults i alumnes de la classe de
flamenc de l�associació de veïns de
Bellavista, ens van  alegrar la festa
amb una ballada de sevillanes.

Un cop va haver acabat el grup
de flamenc, vam tastar els menjars
dels diferents països que havien
elaborat els alumnes de l�Escola.
Cal dir que tot estava boníssim!

Un grup de música de percussió
format per joves de Barcelona ens
va amenitzar el tast dels menjars i
vam acabar la festa amb una jam
session on tothom que ho va vo-
ler va poder tocar percussió amb
diferents instruments africans.

Durant la setmana de l�1 al 5 de
maig es van realitzar tot un seguit
d�actes que van conformar aquesta
setmana cultural. L�alumnat va tre-
ballar el coneixement i intercanvi
de les diferents cultures que
conviuen diàriament a la nostra
escola.

Dijous dia 5, la Biblioteca Munici-
pal va organitzar una xerrada del
conegut metge palestí Salah Jamal

Les Franqueses col·loca la primera
teleassistència mòbil per a dones
víctimes de la violència de gènere

potenciar l�autoestima i mantenir
contacte amb l�entorn familiar i
social no agressor, ajuda a dismi-
nuir la sobrecàrrega i aporta tran-
quil·litat.

Els requisits per sol·licitar el
servei són disposar d�una ordre
d�allunyament o de protecció i no
conviure amb l�agressor. Aquest
nou servei està finançat per la
Federació Espanyola de Municipis i
Províncies i té l�adhesió de la
Diputació de Barcelona.

Durant l�any 2004 es va posar
en marxa la prova pilot a les
Franqueses, a través de la Creu
Roja, que és qui gestiona l�actual
servei. Les persones interessades
han de fer la seva demanda als
serveis socials municipals.

L�Escola d�Adults dedica la setmana
cultural a la diversitat de cultures

sota el títol �Gastronomia i mediter-
rani�, que encara que no formava
part d�aquesta programació, es
complementava molt bé, a la qual hi
van assistir una trentena de perso-
nes. Al finalitzar la conferència i
com a acte de cloenda, l�associació
Un Altre Art va oferir uns tastets
de gastronomia magrebina  i l�obra
de teatre �Estem amb vosaltres� al
Teatre Auditori de Bellavista, amb
una gran afluència de públic, més

de 200 persones entre les quals
cal destacar una gran presència de
dones i fills de famílies nouvingudes
del nostre municipi.

Aquests actes, on s�entrellacen
cultures diferents i diverses ma-
neres de viure i de veure el món en
perfecta harmonia, reforcen la idea
que el coneixement i la col·labo-
ració mútua són dues eines indis-
pensables per arribar a una bona
entesa.

La música va
ser la
protagonista
de la
inauguració de
la setmana
cultural
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L�any 2002 l�Ajuntament de les
Franqueses del Vallès va iniciar
d�una manera visual polítiques
d�igualtat, amb la creació del PADI
(Punt d�Assessorament per a la
Igualtat d�Oportunitats), a través de
la signatura d�un conveni amb
l�Oficina Tècnica del Pla d�Igualtat
de la Diputació de Barcelona.

Durant l�any 2003, l�acció prin-
cipal del programa d�igualtat va ser
la realització de l�Auditor ia de
Gènere, és a dir, una anàlisi de la
realitat del nostre territori amb
visió de gènere. Aquest document
marca un punt de partida per ini-
ciar accions i polítiques d�igualtat.
En la realització d�aquesta anàlisi
hi van col·laborar les diferents
àrees municipals.

El passat 17 de març, la Junta
de Govern Local del consistori va
aprovar el Pla Municipal per a la
Igualtat d�Oportunitats per a dones

i homes a les Franqueses del
Vallès, resultat del treball conjunt
de totes les àrees de l�Ajuntament.

Un Pla d�Igualtat d�Oportunitats
es defineix com un conjunt d�acci-
ons encaminades a aconseguir una
igualtat d�oportunitats real entre
dones i homes, respectant les
seves diferències. S�entén com un
increment del benestar i qualitat
de vida de les dones i de tota la
població en general.

El Pla ha de guiar l�actuació mu-
nicipal durant el mandat 2005-
2007 en matèria de gènere i ser
la base per implementar accions
concretes en aquesta línia. El pla
s�estructura en diferents capítols,
que són els següents:

-Organització municipal: cons-
trucció d�una cultura de treball a
l�Ajuntament per al desenvolupa-
ment de polítiques sensibles al
gènere.

Al mes d�abril es va iniciar, des
de l�Àrea de Benestar Social, Jo-
ventut i Sanitat, un curs de gestió
d�entitats dirigit bàsicament a les
associacions de nouvinguts, amb el
suport de la Diputació de Barcelo-
na. L�equip docent estava format
per un mediador, la tècnica de

L�Ajuntament aprova el Pla Municipal
per a la Igualtat d�Oportunitats

-Territori: per una ordenació ter-
ritorial, mediambiental i urbanísti-
ca sostenible des d�una perspecti-
va de gènere.

-Població: prevenció de situacions
de violència, exclusió social i femi-
nització de la pobresa.

-Educació: la coeducació, eina per
al desenvolupament integral de les
persones.

-Temps productiu, reproductiu,
personal i comunitari; per una nova
distribució del temps.

-Salut integral: gestió de la pròpia
salut i adequació del sistema sani-
tari.

Aquest document ha permès
visibilitzar moltes actuacions que
s�estaven duent a terme des de les
diferents àrees en relació a les
dones i s�ha comprovat que ja se�n
feien moltes. El document permet
ordenar, posar objectius i metodo-

Membres d�associacions de nouvinguts
assisteixen a un curs de gestió d�entitats

Joventut, la tècnica d�Esports i la
responsable de l�Àrea de Benestar
Social.

L�objectiu principal d�aquesta
actuació és dotar dels recursos i
formació bàsica els membres de
les diferents entitats de recent
formació, per tal d�enfortir la seva

estructura i organització interna.
També es pretén donar-los una
informació bàsica sobre el municipi
i el seu teixit associatiu, per tal de
potenciar la seva implicació i par-
ticipació social així com fomentar
el treball en xarxa i l�associacio-
nisme.

En aquests moments són ja cinc
les entitats de nouvinguts que
estan establertes al nostre muni-
cipi:

- Jamtan
- Associació de Gambians Amics

de les Franqueses
- Ñodema Kafo
- Associació Mezquita Choadaa
- Grup Un altre art
Un total de 16 alumnes proce-

dents de les diferents agrupacions
van assistir a les sessions que es
van dur a terme tots els dimarts
de 19 a 21 hores a l�aula situada
al carrer de Cardedeu. La durada
total del curs va ser de 18 hores.

(passa a la pàgina següent)

Integrants
d�associacions
de nouvinguts
en un moment
del curs
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benestar social i joventut «««««

La violència de gènere constitueix
no només un atemptat contra els
drets humans de les dones, sinó
també un obstacle per al seu
desenvolupament personal i una
dificultat per a la seva participació
en tots els àmbits de la societat.

Tanmateix, els maltractaments a
les dones no són una problemàtica
nova, tot i que, fins fa pocs anys,
han restats silenciats i invisibles als
ulls de la societat.

Un protocol d�actuació ha de per-
metre realitzar un abordatge inte-
gral a les violències contra les do-

logia al conjunt de les mateixes, a
la vegada que marca les línies
bàsiques del que ha de ser la políti-
ca d�igualtat municipal per a aquest
mandat.

L�aprovació d�aquest Pla ha de
permetre desenvolupar un progra-

(ve de la pàgina anterior)

Les Franqueses té un nou
protocol de violència de gènere

nes i ha d�actuar a diferents nivells:
prevenció, atenció, coordinació i re-
cerca, això és, a nivell primari (o
preventiu), secundari (detecció) i
terciari (assistència i tractament).

L�any 2001, la Comissió Munici-
pal de Govern de l�Ajuntament del
27 de setembre, va aprovar el
Protocol d�Actuació per a Dones
Maltractades, com un primer ins-
trument per tal de millorar la coor-
dinació entre diversos agents im-
plicats a donar resposta a aquesta
problemàtica (sanitat, serveis so-
cials i policia local). Amb el pas del

ma anual de la dona, amb polítiques
de discriminació positiva, de vega-
des, i d�altres simplement posant
la visió de gènere en les actuacions
que ja es van realitzant.

El document es pot consultar a
l�apartat de Serveis socials del web
www.lesfranqueses.org.

temps, però, apareixen nous agents
implicats en aquesta problemàtica
(mossos d�esquadra, jutjat de pau,
centres educatius...) , així com nous
recursos (acolliments d�urgència,
telealarmes, punts de trobada...),
que fan necessari replantejar de
nou i millorar el treball realitzat fins
ara.

Un protocol es conceptualitza
com una eina dinàmica,  com ho és
la societat canviant. Per aquest
motiu el protocol contempla la
creació d�una comissió contra les
violències vers les dones, a més
d�un circuit d�atenció.

L�elaboració d�aquest nou proto-
col ha de permetre, doncs, crear
un treball de xarxa, que permeti el
contacte i coneixement entre els
diferents professionals. Que cadas-
cú assumeixi la seva responsabilitat
des del seu àmbit, a l�hora de donar
la resposta adequada en cada cas
i des de les diferents vessants,
donant una atenció global a la vícti-
ma.

Podeu consultar el text íntegre al
web municipal.

Les jornades de portes obertes de
la Residència atreuen molta gent

Les jornades de portes obertes
que es van organitzar el 15 i 16
d�abr il passats per visitar la
Residència Les Franqueses van
atreure desenes de persones
interessades a veure per dins
aquest flamant equipament.

Abans, però, el 7 d�abril, hi va
haver una jornada adreçada a la
gent gran del municipi que va
aplegar més de 150 persones i que
es va convertir en la presentació
oficial de la Residència en societat.
Així, entre d�altres personalitats, hi
van assistir el president de la
Fundació Privada per a la Gent
Gran de les Franqueses i ànima del
projecte, Antonio Bosque, l�alcalde
de les Franqueses, Francesc Tor-
né, i el director general de Mutuam
(empresa que gestiona el centre),
Rafael Barba. En aquest acte,
Mossèn Josep Gassó, rector de la
parròquia de Santa Eulàlia de Corró

d�Avall, va beneir el centre.
Des de llavors ha estat molta la

gent que s�ha adreçat a Mutuam
per informar-se i/o per sol·licitar
plaça en aquest centre, tant per
fer-hi una estada temporal com

permanent. El telèfon al qual us
podeu adreçar per demanar-ne
informació és el 93 247 94 40.

Les previsions són que la Resi-
dència Les Franqueses obri al llarg
del mes de juliol.

Diverses
imatges de la
jornada
adreçada a la
gent gran del
municipi el 7
d�abril passat
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»»»»» consells del poble

Benvolguts veïns/es de Corró
d�Amunt,

l�activitat del Consell de Poble
s�ha reiniciat després del canvi de
presidència; com alguns ja heu
pogut comprovar el tarannà és el
mateix, el de permetre als veïns i
veïnes expressar lliurement el seu
punt de vista, les problemàtiques
i idees que sorgeixen de Corró
d�Amunt, a la vegada que es
recullen, discuteixen i, si es creu
oportú per la majoria dels mem-
bres del Consell, es porten a
l�Ajuntament i s�intenta solucio-
nar els problemes, defensar les
idees i engegar nous projectes.

En la sessió del Consell del
passat mes d�abril, entre d�altres
coses, es va parlar del control
radar a Corró d�Amunt, del IV
Cinturó, de la Festa Major..., i
també es van aprovar els Pres-
supostos del Consell per al 2005,
dels quals us en faig un breu resum

Consell del Poble de Corró d�Amunt
perquè n�estigueu assabentats:

Consell del Poble de Llerona
Benvolguts/des lleronins/nes,

moltes vegades als polítics se�ls
concedeix un temps, normalment
100 dies, perquè el poble valori la
seva gestió. En aquest cas, antici-
pant-m�hi, voldria fer jo una valora-
ció de com he estat rebut per tots
vosaltres.

Ha estat per a mi una sorpresa
comprovar com des de la meva
designació com a president del
Consell, heu comptat amb mi com
si fos un lleroní més.

També he pogut comprovar la
voluntat de col·laboració i parti-
cipació de les diferents associa-
cions i entitats de la població en el
meu primer contacte amb elles.

Un cop feta la valoració, val a dir
que aquesta situació m�obliga a
realitzar una dedicació constant
per fer del Consell de Poble de
Llerona un òrgan viu i participatiu,

que vetlli per la defensa de la seva
història, tradicions, cultura i, al
mateix temps, poder gaudir de
tots els serveis i noves tecnologies,
per afavorir les relacions perso-
nals i col·lectives.

Alhora, us voldria informar de
les diferents activitats que hem
anat programant durant aquests
últims mesos:

-Visita al Parlament de Catalu-
nya.

-Taller de sardanes, que serà
organitzat per l�Associació de
Veïns de Llerona.

-Curset de ball country.
-Activitats per a la mainada

durant els mesos de juliol i agost,
organitzades per l�Àrea de Benes-
tar Social i Joventut i el Patronat
Municipal de Cultura.

-Col·laboració i participació a la
Festa Major de Llerona.

Si voleu participar en alguna de
les activitats que us proposem, ho
podeu manifestar durant la cele-
bració de les assemblees del Con-
sell, o bé trucant al 93 846 76
76, on el Servei d�Atenció a la Ciu-
tadania us atendrà.

Novament us informo que per
tractar de qualsevol tema, tant
personal com comunitari, us puc
rebre cada primer i tercer dilluns
de mes, de les 19 a les 20 hores
a la seu del Consell.

Només em resta agrair nova-
ment la vostra col·laboració i
demanar-vos que participeu en
totes les activitats que organitzen
les diferents entitats del nostre
poble.

Ferran Jiménez i Muñoz
President del Consell del Poble

de Llerona

ENTITAT
Ajuntament
Club de futbol
Club ciclista
Club petanca
AVV Sant Mamet
AVV Sant Mamet
Teatre Boina
Consell de Poble
Consell de Poble
Consell de Poble
TOTAL

CONCEPTE
Despesa anual
Material esportiu
Copa catalana
Torneig Nadal
Concert Nadal
Dinamització Biblioteca
Manteniment material
Festa Major
Neteja
Gestió

COBRAT
10.220,00 EUR

10.220,00 EUR

PAGAT

309,00 EUR
1.339,00 EUR
206,00 EUR
185,40 EUR
515,00 EUR
180,00 EUR
2.575,00 EUR
2.640,00 EUR
2.270,60 EUR
10.220,00 EUR

Pel que fa a la Festa Major dir-
vos que els principals actes per a
aquest any ja estan contractats,
però resten espais per omplir i,
per tant, estem oberts a valorar
totes les propostes que ens feu
arribar, tant per a aquest any com
per als propers. Cal que ens
impliquem tots en l�organització
de la Festa Major, que la fem més
gran, més participativa i més
nostra, i és que qui pot fer-se més

a mida la Festa Major que els
propis veïns de Corró d�Amunt?

Bé, com veieu, la vostra veu, la
vostra participació i la vostra
empenta és el que marcarà el
ritme i progressió del poble.

Romanc a la vostra disposició
per al que desitgeu,

Josep Martínez i Clavell
President del Consell del Poble

de Corró d�Amunt
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sanitat «««««

Consells al viatger abans d�un viatge

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

VACUNES I MEDECINES
Als Centres de Vacunació

Internacional o el metge de
capçalera ens informaran de
les vacunes obligatòries i
recomanables per a cada
destinació de viatge. Cal ser
previsor i vacunar-se amb
temps. La medicació preven-
tiva per a la malària cal
començar-la una setmana
abans i continuar-la 4 setma-
nes després de la tornada.
També cal finalitzar les pautes
de vacunacions.

QUÈ CAL PORTAR?
Per evitar la malària o

paludisme cal tenir en comp-
te els repel·lents, les mosqui-
teres i la roba adequada (pan-
talons llargs, samarretes de
màniga llarga...), que ens
ajudaran a evitar les picades
del mosquit, que és el princi-
pal causant de la malaltia. Es
recomana portar telèfon mò-
bil i accessoris.

Portar una farmaciola (ga-
ses, antidiarreics, analgèsics,
iode...) ens pot ser molt útil.

També cal portar ulleres de
recanvi i si es pren algun
tractament mèdic, portarem
tota la medicació necessària
per a la durada del viatge.

DURANT EL VIATGE
Normes d�higiene bàsi-

ques: cal rentar-se les mans
abans de cada àpat. S�acon-
sella no menjar fruita sense
pelar (o que ja estigui pelada

prèviament),
verdura crua,
a m a n i d e s ,
carn i peix
crus, gelats
comprats al
carrer...

Es recoma-
na beure l�ai-
gua  sempre
embotellada i
evitar els gla-
çons de gel.
Les begudes
calentes ofe-
reixen més
garantia. La
diarrea  és
una malaltia molt freqüent en
els viatgers.

És important iniciar una die-
ta astringent i amb prou líquid,
sucre i sals. En cas de febre
alta (38º) consultar a un
professional sanitari. Si cal
prendre antidiarreics i anti-
biòtics és preferible seguir les
pautes d�un metge.

Les malalties de trans-
missió sexual (hepatitis B,
sida...) són freqüents. Es po-
den adquirir durant el viatge i
posteriorment es poden
transmetre. El preservatiu és
el mitjà més eficaç per evitar-
ne el contagi. També cal evi-
tar l�ús d�agulles, xeringues,
fulles d�afaitar, raspall de
dents... que puguin estar
contaminats. Cal no fer-se
piercings ni tatuatges.

Cal evitar exposar-se al sol
del migdia. Usar barret i

ulleres de sol. Cremes de
protecció solar, que caldrà
tornar a aplicar cada 2 hores,
sobretot a les orelles, nas i
espatlles.

Cal anar sempre calçat i
evitar caminar per zones
fosques. Els banys en llacs i
rius d�aigua dolça poden afa-
vorir les infeccions parasità-
ries. L�ús de botes d�aigua i
calçat impermeabilitzat pot
evitar-ne el contagi.

A LA TORNADA
Algunes malalties tropicals

no es manifesten immediata-
ment; poden presentar-se
força temps després de la
tornada. Si apareixen símpto-
mes com febre, diarrea, suor,
calfreds... cal consultar un
centre sanitari i fer esment
d�on heu estat en els últims
12 mesos.
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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

Marcas Vila, Àlex

Olid Cobos, Francisco
Palero Cadirat, Olga

Alier Soler, Rosa

Català Subirats, M. Rosa
Rebordosa Serras, Josep
Torralba López, Matilde

Uriz Urzainqui, Nieves
Valero Garcia, Àngels
Benedé Pallerols, Jordi

Ducet Vilardell, Purificación
Romo Cruz, Lourdes

Albarrán Molina, Consuelo
Conde García, Carmen
De Miguel Aznar, Àngels
Méndez Blanco, Soledad

Orti Grifé, Rosa

Palma Pérez, Laura

Rodríguez Lorente, Maribel

Castro Navarro, Dolors
Lucas Ruiz, M. Rosario
Morlans Molina, Immaculada
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

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

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

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
Villar Gorli, Esther Raquel
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

De dilluns a divendres

De dimarts a divendres

Dilluns

De dilluns a divendres

De dilluns a divendres

De dilluns a divendres

Dimecres

Dijous

Dilluns, dimarts 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

10 a 12.30 h

15 a 18 h

10 a 12.30 h

15 a 18.30 h

10 a 12.30 h

9 a 13 h

1

1

2

2

4

0

0

3

3

6

5

5

6

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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Mercat Municipal 4t trimestre 2004:

Mercat Municipal 1r trimestre 2005:

Impost Vehicles Tracció Mecànica:

Taxa Recollida d�Escombraries:

Impost Béns Immobles - Urbans:

Taxa Cementiri Municipal:

Taxa Escobraries Selectives

Taxa Entrada Vehicles - Guals:

Mercat Municipal 2n trimestre 2005:

Mercat Municipal 3r trimestre 2005:

Impost Béns Immobles - Rústics:

Impost sobre Activitats Econòmiques:

Mercat Municipal 4t trimestre 2005:

de l�1 de desembre de 2004 a l�1 de febrer de 2005

del 4 de març al 4 de maig de 2005

del 4 de març al 4 de maig de 2005

de l�1 d�abril al 3 de juny de 2005

de l�1 d�abril al 3 de juny de 2005

de l�1 d�abril al 3 de juny de 2005

de l�1 d�abril al 3 de juny de 2005

de l�1 d�abril al 3 de juny de 2005

de l�1 de juny al 1 d�agost de 2005

del 2 de setembre al 4 de novembre de 2005

del 2 de setembre al 4 de novembre de 2005

del 2 de setembre al 4 de novembre de 2005

de l�1 de desembre de 2005 al 2 de febrer de 2006

»» Calendari fiscal 2005

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>

CAP D'ANY

REIS

DIVENDRES SANT

DILLUNS DE PASQUA FLORIDA

L'ASCENSIÓ

DILLUNS DE PASQUA GRANADA

SANT JOAN

FESTA MAJOR DE BELLAVISTA

FESTA MAJOR DE MARATA

FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AMUNT

L�ASSUMPCIÓ

FESTA MAJOR DE LLERONA

FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AVALL

FESTA DE LA HISPANITAT

TOTS SANTS

DIA DE LA CONSTITUCIÓ

LA IMMACULADA

SANT ESTEVE

1

6

25

28

6

16

24

1

30

6

15

8

19

12

1

6

8

26

DISSABTE

DIJOUS

DIVENDRES

DILLUNS

DIVENDRES

DILLUNS

DIVENDRES

DIVENDRES

DISSABTE

DISSABTE

DILLUNS

DIJOUS

DILLUNS

DIMECRES

DIMARTS

DIMARTS

DIJOUS

DILLUNS

GENER

GENER

MARÇ

MARÇ

MAIG

MAIG

JUNY

JULIOL

JULIOL

AGOST

AGOST

SETEMBRE

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

»» Calendari de festes per a l�any 2005

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)


