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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

Pavelló Poliesportiu 93 846 51 99

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 (Ramon Coma)

URBANISME (José Ramírez)

OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT (Francesc Colomé)

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 19 a 20 h

dimarts, de 19 a 20 h (Can Ganduxer)

dimarts, de 18 a 20 h

dijous, de 19 a 20 h

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

NOVES EMISSIONS DE  TV LES FRANQUESES

ara també els diumenges
CANAL 55 DE LA UHF: dimecres i diumenges, a les 14.30 i a les 20.30 h

>
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13> Joventut: 8.000 persones

assisteixen al XIV Rockallerona

15> Joventut: S’instal·la una

gran pista per a monopatins al

parc de l’Institut

16> Dinamització Econòmica: Els

Premis a les millors iniciatives

empresarials, a les Franqueses

19> Esports: Santi Olivé i

Enriqueta Díaz, millors

esportistes de les Franqueses

11> Obres i Serveis: El dipòsit

d’aigua de Santa Digna, a punt

11> Obres i Serveis: Les línies

elèctriques aèrees de la Via

Europa es retiraran

12> Urbanisme: A Llerona

pengen pancartes per reclamar

a la Diputació la rotonda

6> Règim interior: El web munici-

pal ja permet fer tràmits en línia

7> Cultura i Educació: L’escriptor

Alfred Bosch fa la conferència

de l’11 de setembre

8> Cultura i Educació: Les cinc

festes majors en fotografies

Nova portada d’aigua
potable a Llerona

Un dels serveis bàsics per garan-
tir la qualitat de vida i el desenvolu-
pament d’un municipi és disposar
d’una bona infraestructura de sub-
ministrament d’aigua potable que
sigui suficient i de qualitat.

Aquest és un element essencial
per al nostre desenvolupament i la
seva manca o deficiència dificulta el
fet de viure amb normalitat; per
tant, aquest és un servei que el
notem més quan tenim dificultats
per disposar-ne amb normalitat.

Per tal d’evitar aquest greu proble-
ma, cal preveure i invertir de mane-
ra adequada per no acabar patint
les dificultats que genera la man-
cança d’aigua potable, que poden
ser moltes.

El nostre municipi és especial-
ment gran i dispers en zones
urbanes, a l’hora d’organitzar la
prestació d’un servei públic tan
complex com aquest. Per això,  calia
fer una nova portada d’aigua que
permetés distribuir-la adequada-
ment, ja que en l’actualitat es
distribueix des dels dipòsits de
Bellavista i en diversos indrets és
força dificultós.

Per tant, es va fer un projecte
d’una nova infraestructura per equi-
librar aquesta situació i es va
instal·lar una nova canonada fins al

turó de Santa Digna, on s’ha
construït un dipòsit regulador de
2.000 m3 amb un cost total
d’1.065.075 euros.

Amb aquesta nova obra d’infra-
estructura que donarà aigua pota-
ble a Llerona i part de Corró d’Avall,
resoldrem una mancança que feia
anys que patia el municipi i alhora
resoldrem la insuficiència que hi
havia en alguns indrets a causa del
sistema de distribució que teníem
aleshores.

La nova inversió que s’ha fet per
al subministrament d’aigua pota-
ble segurament lluirà poc, però és
imprescindible per garantir el servei
i la qualitat de vida dels ciutadans i
el desenvolupament del nostre mu-
nicipi.

Francesc Torné i Ventura
Alcalde
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El moviment es demostra caminant

Volem dedicar aquest article a la
situació institucional que viu l’ajunta-
ment les Franqueses. Abans, però,
volíem agrair a tots els veïns i veïnes
que van dipositar la seva confiança en
l’opció del PSC en les darreres eleccions
generals i que van significar l’accés a la
presidència del govern de l’Estat es-
panyol de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. Els resultats a les Franqueses van
suposar un gir molt important, i el PSC
va obtenir una important victòria amb
més de 3.600 vots, superant en més
de 2.000 vots les altres forces polí-
tiques. Es tracta d’un canvi de rumb
important que ja està donant resultats
satisfactoris a tot l’estat.

Però la finalitat d’aquest article és
explicar la situació institucional del
nostre ajuntament. La nostra feina
sempre ha cercat la construcció d’un

municipi més digne i millor per a tots, i
per això des de l’inici de la legislatura
vam voler dignificar la tasca de govern
i d’oposició. Durant els primers mesos
semblava que l’equip de govern havia
captat el missatge i accedia a aquest
canvi d’estil (o «talant») que hauria
dignificat la institució més important
del nostre municipi. Però va ser només
un miratge del calorós estiu del 2003,
perquè en arribar la tardor les coses
van tornar a ser com abans. Però quina
és la situació real? La realitat política de
l‘ajuntament de les Franqueses és la
manca de convicció democràtica i la
manca de confiança en la pròpia
institució per part del nostre alcalde i
alguns regidors de l’equip de govern, no
tots, perquè alguns sí que demostren
una profunda convicció en el sistema
democràtic.

Tots els regidors de l’ajuntament
tenim el mateix valor com a represen-
tants triats democràticament pels veïns
del municipi.  Però aquesta premissa

Josep Palomino Aguilera
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

La via verda Tagamanent-Céllecs

Fa aproximadament mig any que
ha sorgit a la nostra comarca un
grup de gent interessada a defensar
l’espai natural comprès entre el
Tagamanent (Massís del Montseny)
i Céllecs (Serralada Litoral).

Com ja us deveu haver situat
geogràficament, enmig d’aquest
important corredor biològic es situa
el nostre municipi, les Franqueses
del Vallès, essent el nostre patri-
moni natural vital per la viabilitat de
la continuïtat biològica al llarg
d’aquesta franja de territori natu-
ral.

Les Franqueses, juntament amb
la Roca, juga un paper clau a l’hora
de posar o evitar possibles entre-
bancs que puguin fracturar del tot

la funcionalitat biològica d’aquest
espai. És per això que projectes
com el IV Cinturó o com el de l’equip
de govern de CiU per urbanitzar un
polígon industrial a la carretera de
Cardedeu (entre la Biochemie i
l’actual polígon del Ramassar) per-
judicaran clarament aquest espai
natural.

Des d’ERC hem lluitat, estem i
seguirem lluitant per evitar macro-
infraestructures viàries, com el IV
Cinturó, que fracturin i destrueixin
del tot el nostre patrimoni natural.

La urbanització del polígon indus-
trial, que tanta pressa sembla que
té l’equip de govern a tirar endavant,
no és més que per guanyar diners
i amb aquests reduir, a primer cop
d’ull, part dels elevats deutes del
nostre ajuntament. I dic a primer
cop d’ull perquè el que inicialment
es pot fer veure als ciutadans que

Gemma Bisbal Otero
Regidora d’Esquerra
Republicana de Catalunya

no es compleix quan per exemple als
regidors de l’ajuntament només se’ns
permet accedir dues hores a la setmana
a l’ajuntament per realitzar la nostra
feina, o només tenim tres minuts en un
ple municipal per presentar propostes,
fer precs o preguntes a l’equip de go-
vern, o no podem accedir a documen-
tació que és pública o que la llei ens
permet consultar, i una llarga llista de
situacions que tenen la finalitat de no
permetre portar a terme la tasca de
l’oposició, tan important per a la salut
democràtica d’una institució.

Per tant, tenir voluntat democràtica
no es demostra repetint-ho (com feia,
sense complir-ho, per exemple l’antic
govern estatal de José Maria Aznar),
sinó que es demostra posant en pràc-
tica aquestes conviccions i principis i
respectant les persones que han estat
escollides democràticament. Per tant,
al Sr. Francesc Torné li demanem un
canvi d’actitud, i li diem que el moviment
es demostra caminant i no parlant-ne.

és una solució econòmica per al
nostre ajuntament, econòmica-
ment a llarg termini genera una
despesa molt superior i hipoteca
per sempre un patrimoni natural
excepcional.

Cal defensar la riquesa medi-
ambiental del nostre municipi, ex-
plicar a la gent el que realment
comportaran les catastròfiques
accions urbanístiques previstes per
l’equip de govern, proposar
alternatives i treballar plegats
perquè les Franqueses mantingui i,
si pot ser, millori el seu “entorn
verd”. És per això que des d’ERC
ens fem ressò de la feina que fan
persones com les de la comissió
gestora de la Via Verda Tagama-
nent-Céllecs i us animem a partici-
par en el present i futur de les
Franqueses del Vallès.
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Som tots iguals...?

Aquesta és una pregunta que li
vull fer públicament a l’equip de
govern de CiU. Els vull preguntar si
per ells tots els ciutadans de les
Franqueses són iguals o tenen algun
criteri especial per diferenciar-los.
Si és així, que ho és, quin és aquest
criteri?

Perquè si no, no s’entén que
s’hagin descobert greus irregula-
ritats en el concurs públic de
concessió del bar de la petanca,
perjudicant i treient-li la concessió
a la persona que justament la va
guanyar obtenint la puntuació més
alta. I li van donar a una altra perso-
na que objectivament va treure una
puntuació més baixa i que, a més a

més, dóna la casualitat que té afi-
nitat amb el grup de CiU, figurant
fins i tot a les seves llistes electorals.

El GIPF va descobrir aquestes
irregularitats i una vegada posades
a sobre de la taula -i a disposició de
qualsevol persona que les vulgui
veure- l’única resposta que hem
obtingut ha estat impediments i
negatives perquè aquest tema no
surti oficialment en cap ple munici-
pal.

Quina por hi ha que surti a Ple
una qüestió que afecta directament
un ciutadà al qual se li han vulnerat
drets bàsics de la Constitució com
pot ser el dret a la igualtat?

Llavors hem de pensar que lluitem
per tirar endavant els nostres fills,
però que aquests no tindran les

mateixes oportunitats si no dispo-
sen d’un carnet del partit polític
que governa?

Per tot això, que he resumit molt,
i amb l’experiència d’aquest cas i
d’altres, estic en disposició de po-
der assegurar als ciutadans de les
Franqueses que els seus drets
bàsics com a integrants d’un país
democràtic no estan garantits amb
l’actual govern de les Franqueses.
Alguna cosa hauran de fer vostès
també, dic jo!

Per part del GIPF seguirem lluitant
contra totes aquestes coses que
tan de mal fan a les persones que
els toca viure-les.

   Podeu confiar que així serà...
sempre!

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

L’aprofundiment de la democràcia (2)

A l’anterior edició d’aquest butlletí
ja parlàvem de la falsa democràcia
que el senyor Torné pretén instal·lar
al nostre Ajuntament. Bé, doncs en
aquesta edició hem de tornar a
incidir en la manca de democràcia
de l’alcalde del nostre Ajuntament.

Per començar, cal destacar que,
com veieu, aquest és el segon
butlletí on, per dictat del senyor
Torné, no hi ha la foto de l’autor
dels articles de l’oposició. Jo ho
entenc, no pot haver discrepàncies
ni tant sols en la imatge; per això,
cal publicar només la seva. Sembla
que ell és l’únic que pot desaprofitar
l’espai en aquesta revista.

Durant el Ple de juny l’alcalde no
va ser-hi i és va notar. Des d’Els

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

Verds ens vam trobar estranys. No
vam haver d’escoltar bocabadats
les seves lliçons de moralitat, no es
van criminalitzar les nostres opi-
nions. Fins i tot el cronòmetre va
deixar de ser implacable amb el
temps d’intervencions dels mem-
bres de l’oposició.

Però va arribar el juliol i tot i que
físicament el senyor Torné no hi
era, la seva ombra sí. L’ombra va
estar-hi present des de la comissió
informativa, que es fa tres dies
abans del Ple. El cronòmetre va
tornar a mesurar bé el temps, per
si de cas l’ombra li treia les piles.

Crec que aquesta presència me-
tafísica va afectar més els seus
companys de l’equip de govern que
els membres de l’oposició, tot i que
les propostes presentades per
l’oposició no es puguessin discutir
ni votar al Ple per decisió personal

de l’alcalde absent.
Aquesta nova “cacicada” del

senyor Torné, encara que sembli
mentida, ja no ens ve de nou als
membres de l’oposició, però sí que
va sorprendre els regidors de CiU,
que es van trobar amb ordres
dictades pel senyor Torné, sense
haver-los consultat prèviament.

En definitiva, l’alcalde no es refia
ni dels seus propis companys de
govern.

Però no tot el que ha passat és
negatiu. Des del mes de maig, Els
Verds estem “pletòrics”, ens han
canviat el tipus de plàstic de les
ampolles d’aigua.

Aquest plàstic és més “ecològic”.
Paraula d’alcalde.

No us creiem senyor.

Salut i ecologia.
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La bandera española en el ayuntamiento

Últimamente podemos decir que
las decisiones que toman nuestros
regidores son desconcertantes.

La demagogia barata es una de
las actuaciones más habituales en
los plenos de les Franqueses, o
más bien podríamos llegar a hablar
de las obras teatrales que se re-
presentan en ellos.

El pasado 26 de mayo, el Grupo
POPULAR presentó una moción
para debatirla en Pleno referente a
la colocación de la bandera Españo-
la en el mástil del balcón del Ayto.
Quizás muchos de nuestros ciuda-
danos crean que es una moción
absurda, pero realmente es muy
lógica que todos tendríamos de te-
ner presente.

Josep Badia Torrents
Regidor del Partit Popular
de Catalunya

La constitución Española de
1978 que rige nuestros derechos
y libertades, consensuada en su
día, por todos los partidos políticos.
Proclama en su art. 4º que nuestra
bandera, la Española, debe ondear
en lugar visible, en los edificios Con-
sistoriales y en actos Oficiales.

¿Por qué en el Ayto. no se colo-
ca? ¿Es un gasto elevado que no
podemos pagar o preferimos dis-
criminar a los ciudadanos que han
nacido en otra comunidad?  En su
día, muchos de nosotros llegamos
a Catalunya en busca de trabajo,
construimos una vida aquí y lucha-
mos diariamente por aportar un
granito de arena en la construc-
ción de nuestra ciudad. Y es por
ello, que defenderemos siempre la
tierra que nos a acogido, pero por
ello no tenemos que olvidar nues-

tro origen.
Con ello, lo que pretendemos

decir desde el PP, es que la bande-
ra Española no significa sólo na-
ción, soberanía... significa LIBER-
TAD y pluralismo. Pluralismo por-
que abarca todos y cada una de
nuestras Entidades.

En definitiva, incomprensible fue-
ron las votaciones a dicha moción;
queremos pensar que no se apro-
bó porque fue presentada por el
PP, pero quedó muy claro que mien-
tras nuestro equipo de Gobierno se
lava las manos, la “gran” Izquierda,
los que se llenan la boca de “Talan-
te” y se consideran progresistas, la
rechazaron rotundamente. ¿Será
que los Palomino y los Martínez
reniegan de sus orígenes? ¿O que
sus promesas catalanistas no les
permiten reconocer la realidad?

»»»»» hisenda i règim interior

Des del passat 21 de setembre
l’Ajuntament obre també els di-
marts a la tarda. Fins ara només
obria la tarda de dijous, en horari
de 16 a 18 h. L’equip de govern ha
pres aquesta mesura en consens
amb els treballadors de l’Ajunta-
ment amb l’objectiu d’acostar cada
vegada més l’administració al
ciutadà, una línia d’actuació que va
començar fa mesos amb la creació
del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC). Aquesta ampliació horària
també s’estén al SAC de Bellavista
(C/ Aragó, 24). A banda d’aques-
tes dues tardes, l’Ajuntament és
obert tots els matins, de dilluns a
divendres, de 8.30 a 14 h.

L’Ajuntament està
obert també els
dimarts a la tarda

Des del passat 1 de juliol, el web
de l’Ajuntament de les Franqueses
(www.lesfranqueses.org) permet
realitzar tràmits en línia a través de
la xarxa Internet. En concret, el pri-
mer tràmit que es pot realitzar és
el de sol·licitud de certificats i volants
de convivència i empadronament.
El servei inclou l’opció que un cop
emesos els certificats es puguin
repartir a domicili en hores convin-
gudes i evitar el desplaçament de
l’usuari. Així mateix, un cop sol·licitat,
també es dóna l’opció que es reculli
a les oficines del Servei d’Atenció a
la Ciutadania (SAC) de Corró d’Avall
o de Bellavista.

Durant el primer trimestre del
2005 estarà disponible un nou trà-

El web municipal ja permet
fer tràmits en línia

mit consistent en la possibilitat de
sol·licitar, per a determinats expe-
dients d’obres menors, la llicència
a través del web. El sistema inclourà
un mitjà de pagament a través de
targetes de crèdit.

La resta de tràmits que també
s’inclouran al web a primers d’any
són els següents:

Amb pagament
-Ocupació de la via pública (OVP)

per talls de carrer
-OVP per contenidors
-OVP per bastides i tancament

d’obres
-OVP taules i cadires
-Sol·licitud de certificats
Amb pagament o sense
-Inscripció a activitats diverses
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L’Ajuntament de les Franqueses
ha renovat, per al curs 2004-2005,
el conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal i l’AMPA de l’IES
Lauro per a la gestió del servei de
transport escolar per als alumnes
de secundària.

Transport escolar

Les Franqueses va celebrar la
Diada Nacional de Catalunya amb
la conferència Per damunt dels
nostres caps, pronunciada per
l’escriptor Alfred Bosch, en una
sala d’actes de l’edifici consistorial
plena de gom a gom. Bosch va
narrar la Batalla del Congost, que
es va produir en territori franquesí
al principi de la guerra de 1714, i
que va suposar una derrota per a
les tropes de Felip V.

Bosch és historiador, periodista i
autor de les novel·les L’atles furtiu
(1998), L’Avi, confessions íntimes
de Francesc Macià (2001) i d’una
trilogia èpica sobre els fets de 1714
(2002). L’any 2004 es consagra
amb l’obra Les set aromes del món,
que mereix el premi Ramon Llull.

Els actes commemoratius de la
Diada, després de l’habitual refrigeri
al vestíbul de l’Ajuntament, van con-

L’escriptor Alfred Bosch pronuncia la
conferència de l’11 de setembre

tinuar amb el seguici a càrrec del
grup Els garrofers fins al monòlit de
l’11 de setembre  situat al carrer
de Tagamanent, on partits polítics
i entitats van realitzar la tradicional

ofrena floral.
D’altra banda, a la tarda, l’As. Llar

d’Avis de Bellavista va organitzar
una cantada d’havaneres al Casal
d’Avis i Centre Social de Bellavista.

El Patronat Municipal de Cultura
s’ha proposat ampliar l’oferta,
d’aquest tipus d’activitats, tant a
nivell d’activitats com d’espais on
oferir-les.

Amb aquest objectiu al mes d’oc-
tubre s’amplia l’oferta de tallers,
tant al Centre Cultural de Bellavista
com a Can Ganduxer i per primera
vegada a la Casa del Bon Repòs,
així com també a l’Escola Munici-
pal de Música Claudi Arimany.

Entre les diferents possibilitats
trobem les ja tradicionals com pin-
tura i dibuix, manualitats i restau-
ració del moble i d’altres de noves
com fotografia i imatge digital, mo-
saic, temps de cultura, maquetis-
me, estampació, pintura decorati-
va, etc.

Les activitats s’adrecen a dife-

L’Espai Municipal d’Arts
Aplicades amplia l’oferta dels
tallers de lleure al municipi

rents grups d’edats des dels més
joves als més grans.

En l’àmbit de les arts escèniques
també es continuarà realitzant el
taller de teatre, i en l’àmbit musi-
cal els tallers de gralla.

Per a més informació sobre
aquests cursos, que comencen a
l’octubre, podeu trucar a les oficines
del Patronat Municipal de Cultura
93 846 65 06.

VI Trobada
pedagògica de
professors

El passat 7 de setembre, el Cen-
tre Cultural de Bellavista va acollir
la VI trobada pedagògica de profes-
sorat de secundària sota el títol
Responsabilitats socials i respon-
sabilitats educatives. Professors de
la comarca van participar en
diferents grups de treball amb
l’objectiu  de reflexionar a l’entorn
de temes i reptes actuals com:
l’educació en valors i una societat
en constant canvi; la diversitat; els
recursos externs, realitat i millores;
els espais educatius de la societat i
les seves connexions amb l’escola.

L’acte va comptar amb la partici-
pació de Ramon Coma, regidor de
Cultura i Educació, i Joan Badia,
subdirector general de Formació
permanent i Recursos pedagògics.
La jornada es va tancar amb la
conferència Ciutadania i educació,
a càrrec de Joan Subirats, cate-
dràtic de Ciència política de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

La sala d’actes de l’ajuntament durant la conferència. FOTO: Eduard Benito
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»»»»» imatges de festa major

Corró d’Avall

Bellavista

1. Desfilada de vestits africans; 2. Diables i dames de foc; 3. Processó de la Mare de Déu; 4. Quadre de ball. FOTOS: AVV Bellavista
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1. Concert del grup Batak; 2. Partida de
bitlles catalanes; 3. Espectacle de circ a

la plaça de l’Espolsada; 4. Concert del
grup Macedònia. FOTO 3: Eduard Benito2
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Llerona

Corró d’Amunt

Marata
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1. XXVII Cros Popular; 2. Jocs
infantils; 3. Ball de l’Espolsada.

FOTOS: Manel Navarrete

1. Mostra de
l’exposició de

fotos «La
nostra gent

gran»;
2. Preparació

del sopar
popular.
FOTOS:

M. Àngels
Pou
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1. Espectacle del Màgic
Trèvol; 2. Sopar de festa

major; 3. Orquestra
Bogui-Wogui.

FOTOS: Jordi Pascual
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»»»»» cultura i educació

El dimecres 8 de setembre a les
20 hores, va tenir lloc la presen-
tació del nou curs de les Aules
d’Internet del Patronat Municipal
de Cultura. Tot seguit es va fer el
lliurament de diplomes als alumnes
de l’edició anterior. L’acte es va ce-
lebrar a la sala d’actes de la Biblio-
teca Municipal, servei que s’en-
carrega de la gestió de les Aules.

L’èxit d’aquesta iniciativa continua
creixent. La demanda és tant de
persones que ja han participat en
altres edicions com de persones
que enguany s’hi inscriuen per pri-
mer cop. L’elecció es pot fer entre
els 28 cursos programats -Iniciació
informàtica (I, II, III), Internet o
sessions monogràfiques- i és equi-
tativa en els dos espais on s’impar-
teixen les classes, la Biblioteca Mu-
nicipal i la Sala de Lectura.

Les principals novetats d’aquest
any les senyalem a continuació:

Quant als continguts dels cursos,
> Desdoblament del nivell I en in-

troducció i consolidació.
> Possibilitat en el nivell III d’elec-

ció entre tres itineraris formatius:
disseny gràfic, edició de pàgines
web o bases de dades (Access)

> Programació de sessions mo-
nogràfiques teòrico-pràctiques de

Novetats en l’oferta de formació de les
Aules Internet per al curs 2004/2005

2 hores de durada sobre temes a
l’entorn de les tecnologies de la
informació. Recursos i estratègies
per rendibilitzar les possibilitats de
la Biblioteca o de la Xarxa Internet
presentats de forma complemen-
tària a l’oferta dels cursos. Alguns
dels monogràfics són: “La Bibliote-
ca on-line, usos i recursos”,  “Inter-
net i els infants, recursos pedagò-
gics i de lleure”, “Compres i ges-
tions on-line”... Participació lliure i
gratuïta.

Quant als serveis:
> Consultoria informàtica. La fi-

nalitat d’aquest nou servei és que
tots els usuaris puguin resoldre
dubtes puntuals a l’entorn de te-
mes informàtics. Dilluns, de 18.00
a 18.30 h, a la Sala de Lectura, i
dimarts, de 17.30 a 18.30 h, a la
Biblioteca Municipal.

Totes aquelles persones interes-
sades en els cursos cal que s’a-
drecin indistintament a la Bibliote-
ca Municipal o a la Sala de Lectura
de Can Ganduxer on rebran infor-
mació personalitzada. La inscripció
es va obrir el 9 de setembre i els
primers cursos es van iniciar el 27
de setembre.

El Patronat Municipal de Cultura
us convida, dins la nova programa-
ció de Teatres de les Franqueses, a
gaudir de vuit propostes escèniques
fins a finals del mes de novembre.

La programació consta d’espec-
tacles destinats tant al públic infan-
til com al familiar,  de diversos estils
i tècniques escèniques, tots ells de
gran qualitat. A més, El Teatre
Auditori de Bellavista presenta el

Noves programacions de Teatres de
les Franqueses i del Cicle Entorns

darrer muntatge de la companyia
de les Franqueses Entre Caixes i el
concert del popular cantant i com-
positor de boleros Moncho.

D’altra banda, durant els mesos
d’octubre i novembre, el Cicle En-
torns us proposa un conjunt
d’exposicions i conferències que us
permetran conèixer aspectes de la
nostra  història i del nostre patri-
moni cultural, algunes reflexions

sobre les situacions conflictives de
l’escenari mundial actual i, també,
l’obra pictòrica de diverses artistes
del nostre municipi i comarca.

Per a més informació podeu con-
sultar els programes de mà, tant
de la Programació de música, tea-
tre i dansa com del Cicle Entorns
que trobareu als diversos equipa-
ments i serveis municipals, així com
al web www.lesfranqueses.org.

Un moment del lliurament de diplomes dels cursos de la temporada 2003-2004
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obres, serveis i medi ambient «««««

Les obres de construcció del nou
dipòsit d’aigua potable situat al sec-
tor de Santa Digna, a la urbanització
Els Gorcs de Llerona, ja estan
enllestides. El dipòsit, de 2.000 m3
de volum, ja és ple d’aigua i les
previsions indiquen que, després
de les proves adients que ja s’estan
realitzant, es posarà en funciona-
ment amb el subministrament
automàtic al mes de novembre.
Serà a partir d’aquesta data, doncs,
que els veïns de Llerona i de part de
Corró d’Avall podran rebre aigua
potable amb garanties ja que no
dependran dels dipòsits de
Bellavista, que només abastiran a

El 14 de setembre es va
obrir al trànsit tant rodat com
de vianants, el nou pont so-
bre la Ronda Nord que s’ha
construït al final del carrer
de Girona. Aquest és el prin-
cipal accés des de Bellavista
a la zona esportiva municipal
de Corró d’Avall.

Les obres de construcció
han anat a càrrec de la ma-
teixa unió temporal d’empre-
ses que està fent la Ronda Nord. El
nou pont té dos carrils de tres
metres d’ample, un per a cada sen-
tit de la circulació, i dues voreres
per a vianants d’1,5 metres d’am-
plada.

D’altra banda, actualment s’està

El dipòsit de Santa Digna ja és a punt
per distribuir aigua potable a Llerona

partir d’ara la resta del
municipi.

Aquesta obra es consi-
dera molt impor-tant per a
un municipi com les
Franqueses on la població
és tan dispersa, ja que a
banda de la construcció del
dipòsit, també s’ha hagut
de realitzar la instal·lació
d’una cano-nada fins a baix
al Pla, per abastir les dese-
nes de cases de pagès que hi ha,
les quals fins ara no podien disposar
d’aigua potable de la xarxa pública.

El projecte i la direcció de les
obres ha anat a càrrec d’Aigües

Ter-Llobregat i l’empresa que les
ha dut a terme és Copisa Industrial.
L’import total és de 1.065.075
euros.

Es reobre al trànsit el pas de
Bellavista a la zona esportiva

treballant per acabar la prolongació
del carrer de la Ronda fins arribar
al carrer d’Aragó, unió que comple-
tarà les obres que s’han hagut de
fer a diversos carrers de Bellavista
per la construcció de la Ronda Nord.

Després que l’empresa Estaba-
nell y Pahisa retirés les estructures
metàl·liques i l’estesa de cables de
les línies elèctriques de mitja tensió
aèrees que hi havia al carrer d’Ale-
manya del polígon industrial del Pla
de Llerona, properament l’empresa
Fecsa-Endesa desmuntarà també
les que hi ha a la Via Europa (a la
foto) i al carrer de França del mateix
polígon. Aquestes actuacions són
fruit del conveni que van signar
l’Ajuntament i les dues empreses
elèctriques per la cessió per part
del consistori del terreny on hi ha
instal·lada la nova estació recepto-
ra del carrer d’Alemanya i que obli-
ga les empreses a soterrar
aquestes línies.

La retirada d’aquestes estructu-
res, a banda del benefici estètic i de
seguretat evident que farà a la zona,

permetrà en un futur eixamplar la
Via Europa, ja que l’eliminació de la
torre que hi ha a la cruïlla amb el
carrer de França evitarà el pas
estret i perillós d’aquest punt. A
més, en aquest mateix indret és on

es realitzarà la rotonda que hi ha
prevista en el projecte de construc-
ció d’un altre pont sobre el riu Con-
gost, actuacions incloses en el Pla
Parcial Pla de Llerona que s’execu-
tarà en aquesta legislatura.

Es retiren les línies elèctriques aèrees de la
Via Europa i del carrer de França

El dipòsit de Santa Digna, a Els Gorcs

Una dona travessa el pont per la vorera
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Els habitants de Llerona han
decidit passar a l’acció i donar a
conèixer la problemàtica que tenen
a la confluència de la carretera de
l’Ametlla (BV-1433) i la Via Europa
del polígon industrial Pla de Llerona,
a través de la penjada de pancartes
en aquest punt. En el text dels rètols,
els veïns reclamen a la Diputació de
Barcelona la construcció de la
desitjada rotonda. L’acció l’han
impulsat el Consell del Poble i
l’Associació Cívica de Veïns com
una mesura per recordar a
l’administració provincial el
compromís a què havia arribat amb
l’Ajuntament ara fa quatre mesos
de realitzar els passos necessaris
per a la seva construcció.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar
per unanimitat al mes de gener
una proposta d’alcaldia que
sol·l icitava a la Diputació la
construcció d’aquesta rotonda.
L’augment de noves implantacions

L’empresa Caña y
Caña Construccio-
nes ha començat a
construir l’edifici de
26 habitatges de
protecció oficial al
sector Z de Bellavis-
ta, concretament al
carrer de la Torre
Pinós. Es tracta de la
tercera promoció
d’aquest tipus que fa
l’Ajuntament de les
Franqueses, aquesta
vegada, però, gestio-
nada per l’empresa
municipal Les Fran-
queses Entorn Verd
i no per la Generalitat

Comença la construcció de la tercera
promoció d’habitatge social que fa l’Ajuntament

com en les dues anteriors.
Els 26 habitatges, que van dels

50 al 87 metres quadrats de
superfície, disposaran de traster i
de plaça d’aparcament. La majoria
de pisos tindran dues habitacions,
excepte dos que en tindran una i
un que en tindrà tres. D’altra ban-
da, un dels habitatges de la planta
baixa estarà habilitat per a minus-
vàlids. La resta aniran destinats
majoritàriament a joves residents
a les Franqueses.

El pressupost d’adjudicació de
l’obra és de 1.688.383 euros i el
termini d’execució és de 15 mesos.
Es preveu que a mitjans de l’any
vinent es publicaran les bases per
poder accedir a les vivendes.

Els veïns de Llerona pengen pancartes
per reclamar a la Diputació la rotonda

industrials als polígons del marge
dret del riu Congost als municipis
de la Garriga, Canovelles i les
Franqueses ha comportat un fort
increment del nombre de vehicles
de tota mena que circulen per la Via
Europa, i això ha fet que augmenti
extraordinàriament el perill
d’accidents en aquesta cruïlla on al
llarg del temps ja se n’han registrat
de greus. L’Ajuntament ja va cedir
dos terrenys patrimonials a la
Diputació de Barcelona el 30 d’abril
de 2003 perquè es construís la

rotonda.
Així doncs, amb aquesta

reivindicació els veïns de Llerona
volen aconseguir la construcció
d’aquesta necessària infraestruc-
tura viària, que ha d’evitar, d’una
banda, els greus accidents de
trànsit que s’hi produeixen i millorar
la seguretat dels vianants que
passen per sobre el pont del riu
Congost, i de l’altra, solucionar el
problema de la fluïdesa de trànsit
en les hores punta de sortida de
vehicles del polígon.

Les obres de
construcció
dels pisos del
sector Z van
començar al
mes de
setembre

Les pancartes es poden veure a la
mateixa carretera de l’Ametlla, just en
el punt on s’ha de construir la rotonda
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El Rockallerona torna a batre el rècord de
públic amb l’assistència de 8.000 persones

L’Ajuntament de les Franqueses
ha endegat, per segon any
consecutiu, la formació en higiene
alimentària per a manipuladors
d’aliments.

Aquesta formació és obligatòria,
segons s’estableix al Reial decret
202/2000, per a totes aquelles
persones que treballen en contacte
directe amb els aliments, durant la
seva preparació, transformació,
elaboració, envasat, emmagatze-

El passat 10 de setembre, i
després de molt mesos d’intensa
feina, l’entitat juvenil Rockallerona
ens va sorprendre per 14è any
consecutiu amb un cartell musical
farcit de bones propostes.

Indubtablement, l’estrella de la
nit va ser l’artista Bebe, una jove
extremenya que ha estat tota una
revelació enguany. Abans de la
Bebe, però, la nit la va obrir el grup
de hip hop 2 In-par. Malaurada-
ment, la pluja no va deixar tocar el
grup gallec Killer Barbies, però sí
que ho va poder fer Muchachito,

matge, transport, distribució, ven-
da, avituallament i servei.

Aquelles persones que van ini-
ciar-se l’any passat en un curs bàsic,
enguany han de fer un curs de
reciclatge. També s’organitzen cur-
sos bàsics per a aquelles persones
que encara no han iniciat cap
formació.

Per facilitar l’assistència es do-
nen dues opcions horàries, migdia
o vespre. Per apuntar-se a algun

funk i rumba per a insomnes.
Cal apuntar que enguany s’han

superat totes les previsions d’as-
sistència, ja que l’organització va
comptar que quan actuava la Bebe
hi havia més de 8.000 persones
al camp de futbol de Llerona.

L’Associació Juvenil Col·lectiu
Rockallerona ja està treballant en
noves propostes, encara més
sonades si cap, donat que l’any
vinent fan 15 anys com a entitat.

Des d’aquestes línies volem felici-
tar l’entitat franquesina per la seva
tasca ben feta i exitosa.

Nous cursos de manipuladors d’aliments
dels cursos cal anar a l’Escola d’A-
dults o a qualsevol Servei d’Atenció
a la Ciutadania de l’Ajuntament.

Els cursos s’iniciaran a partir d’un
mínim d’inscrits i s’anirà donant
resposta a la demanda existent.

Es ll iurarà el corresponent
certificat a tots els assistents

Per a més informació, podeu tru-
car a l’Àrea de Benestar Social,
Joventut i Sanitat o a l’Escola
d’Adults.

A la fotografia
de dalt, la
Bebe en plena
actuació. A la
de baix, una
visió de la
barra i el
nombrós
públic al camp
de futbol.
FOTOS: Manel
Girbau
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Dins del Programa d’Accés al
Preservatiu que ha començat al
mes setembre de 2004 s’han en-
degat tota una sèrie d’actuacions:

Col·locació de màquines expe-
nedores de preservatius a baix cost.
Aquest és un programa subven-
cionat pel Departament de Sanitat
i Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya. Podreu trobar
màquines expenedores al Centre
Municipal de Joves de Corró d’Avall,
al pavelló poliesportiu municipal i al
Centre Municipal de Joves de
Bellavista. Les màquines han
estat instal·lades als lavabos,
tant de nois com de noies.

Una altra de les accions és
poder facilitar preservatius
en espais i activitats amb
grans concentracions de pú-
blic jove, com ara el Rocka-
llerona, on es van distribuir
1.500 preservatius en una
sola nit. També en podeu
trobar als Punts d’Informació

Diverses actuacions fomenten l’ús del
preservatiu entre els joves

Juvenil de Bellavista i Corró d’Avall
i demanar-ne sense cap cost.

De cara al novembre es progra-
maran tot un seguit de tallers so-
bre afectivitat, habilitats socials i
sexualitat per tal de seguir tre-
ballant i sensibilitzar el col·lectiu
jove.

Per a més informació, podeu tru-
car al Servei de Joventut: 93  840
57 80, de dilluns a divendres en ho-
rari de tardes, o adreçar-vos al
Punt d’Informació Juvenil.

Conferència sobre
les tradicions catalanes

A baix, panera amb preservatius gratuïts.
A la dreta, màquina expenedora

Un moment de la xerrada que va tenir lloc al Centre Cultural Can Ganduxer

Cuidar els altres requereix afec-
te, informació, recursos, suport i
sobretot cuidar-se un mateix. La
Diputació de Barcelona ha editat
una guia de suggeriments i consells
pràctics per anar resolent les
dificultats quotidianes a què s’en-
fronten totes aquelles persones que
tenen cura de persones grans amb
dependència.

El departament de Serveis Socials
de l’Ajuntament de les Franqueses
disposa d’exemplars per a aquelles
famílies que tenen una persona
gran dependent a casa seva i que
comencen a assolir el repte de ser
cuidador.

Tot aprofitant la Diada Nacional
de Catalunya, l’Àrea de Benestar
Social, Joventut i Sanitat, amb el
suport de la Diputació, va organitzar
el 16 de setembre, dins el progra-
ma de Dinamització cultural per a
la gent gran, la xerrada Costums i
tradicions catalanes. Muntsa La-

múa, llicenciada en Geografia i en
Història de l’Art, va compartir amb
els assistents anècdotes i records
de festes populars i el significat
d’elements que les caracteritzen
com el soroll, el foc, els capgrossos
i els castellers. L’acte va ser molt
ben acollit per tots els assistents.

S’edita una guia
per als cuidadors
de gent gran
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dinamització econòmica «««««

Un any més, i amb la voluntat de
seguir potenciant l’ocupació en el
nostre municipi, s’han organitzat,
conjuntament amb el CIFO un seguit
de cursos destinats a les persones
en actiu, amb la finalitat de millorar
la seva professionalitat i adaptar-
se als canvis constats del mercat
laboral.

Els cursos que s’han realitzat fins
al moment han estat:

> Administratiu comptable
> Iniciació informàtica-internet
> Anglès atenció al públic. Nivell I
> Anglès atenció al públic. Nivell II
> Gestió de recursos humans
> Ofimàtica
> Gestió de la qualitat: ISO 9001
> Aparadorisme
Tots els cursos han estat seguits

amb interès per part dels alumnes.

Nous cursos de reciclatge
per a treballadors en actiu

benestar social i joventut «««««

L’Ajuntament instal·la una gran pista
per a monopatins al parc de l’Institut

Al mes de juliol es va instal·lar al
parc de l’Institut de Bellavista una
gran pista per a monopatins amb
tres estructures de rampes perquè
els joves de les Franqueses hi puguin
practicar el seu esport preferit sen-
se molestar ningú i amb la màxima
seguretat per a la seva integritat
física. La instal·lació ocupa uns 300
metres quadrats i està situada en
l’extrem nord del parc. L’empresa
municipal Les Franqueses Entorn
Verd, S.A. és qui s’ha encarregat
de fer-la realitat a petició de l’Ajun-
tament.

L’empresa triada per construir-
la ha estat Representacions
Alomar, S.L., de Teià, per un import
de 42.688 euros. Aquesta empre-
sa és la distribuïdora a l’Estat
espanyol de la marca belga Rhino,
una de les més importants de tot el

món amb més de 400
instal·lacions munta-
des en més de 18
països i amb 34 anys
d’experiència.

Rhino construeix
els seus skateparks
amb un sistema mo-
dular a base de plan-
xes de fusta i acer que
fan possible tot tipus
de dissenys, complint
en tot moment les
normes de seguretat
més estrictes del
món: les normes ale-
manyes DIN.

A més, es tracta
d’un dels sistemes
més silenciosos del mercat, ja que
s’ha demostrat que a una distància
de 10 metres el soroll d’un mono-

patí rodant és pràcticament el ma-
teix que es produeix en una oficina
(<50dBA).

Seguint amb les deman-
des de les empreses, dins de
l’últim trimestre d’aquest any
es portaran a terme, també
per a persones en actiu, els
cursos següents:

> Anglès: atenció al públic
> Comptabilitat
> Tècnic de comerç exteri-

or.
En el moment en què es

coneguin les dates exactes
d’inici dels cursos es farà la
publicitat corresponent.

Animem totes les empre-
ses perquè ens facilitin infor-
mació sobre les mancances
de formació del seu sector,
per intentar organitzar-ne jor-
nades formatives profitoses
per a tothom.

La marca belga Rhino és una de les millors del món

Un dels cursos per a treballadors
en actiu que s’han realitzat fins

ara és el d’aparadorisme



LFDV

octubre
dos mil quatre

pàg. setze

»»»»» dinamització econòmica

–––––––––––––––> Visiteu el web de l’Ajuntament: www.lesfranqueses.org

A principis de setembre hem
iniciat els cursos de formació
adreçats a persones en situació
d’atur. L’elecció dels cursos ha es-
tat realitzada sobre les demandes
detectades en la borsa de treball
del municipi, així com per l’opinió
rebuda dels empresaris en rela-
ció a qualificació dels demandants
d’ocupació.

Atesa la necessitat d’introduir
totes les persones dins del món de
les noves tecnologies de la

Formació adreçada a persones en atur

Des del Pacte Territorial per a
l’Ocupació del Vallès Oriental s’or-
ganitzen els Premis a les millors
iniciatives empresarials. En cada
edició hi ha una entitat integrant
del Pacte que n’és la responsable,
i aquest any les Franqueses del
Vallès és el municipi organitzador
de la cinquena edició.

L’objecte d’aquests guardons
consisteix a premiar la creació i el
desenvolupament de noves activi-
tats empresarials sorgides dels
municipis del Pacte, amb la finalitat
de sensibilitzar la població en la cre-
ació d’empreses i l’autoocupació.

Podran participar en la convo-
catòria dels premis les persones
físiques i jurídiques constituïdes com
a empreses a partir de l’1 de gener
de 2002, que tinguin domicili social
i activitat en un dels municipis del
Pacte territorial i que no hagin estat
premiades en les edicions anteriors.

Els criteris prioritaris que consi-
derarà el jurat per valorar els pro-
jectes són:

> Creació de llocs de treball
> La innovació
> Aplicació de les noves tecnolo-

gies
> Aplicació de mesures de res-

informació i comunicació, i amb la
voluntat de potenciar l’alfabetització
tecnològica de tots els ciutadans
del municipi, la gran majoria dels
cursos programats per a aquest
any giren al seu voltant.

> Cursos adreçats a persones en
situació d’atur majors de 25 anys:

-Iniciació a Internet 82 hores
-Ofimàtica 140 hores
-Administratiu comercial 244

hores
> Cursos adreçats a persones en

situació d’atur menors de 25 anys:
-Iniciació a internet 82 hores
-Ofimàtica 140 hores
Tots ells tenen les pràctiques en

empreses, d’aquesta manera es
poden introduir dins del món labo-
ral gradualment.

El curs d’Iniciació a Internet adre-
çat a majors de 25 anys ja ha fina-
litzat, i per a la resta de cursos,
encara hi ha places disponibles per
a totes aquelles persones que
puguin estar-hi interessades.

Els Premis a les millors iniciatives empresarials
del Pacte territorial es donaran a les Franqueses

pecte al medi ambient
> El respecte a les mesures de

prevenció de riscos laborals
> La viabilitat tècnica, econòmica

i financera
> El potencial de creixement
La quantia dels premis és de:
Premi a la millor iniciativa em-

presarial: 7.070 €  (retenció d’un
15% art. 56 del RD 537/1997 de
14 d’abril)

Dos accèssits a la millor inicia-
tiva empresarial: 3.535 €.

Totes les persones que puguin
estar interessades a participar en
la convocatòria han de presentar la
documentació abans del 19 de no-
vembre de 2004 a qualsevol dels
registres generals dels Ajunta-
ments que convoquen els premis.

Al proper butlletí informarem del
dia i lloc on es farà l’acte.

L’empresa franquesina El Cabàs va guanyar l’any passat un accèssit
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consells del poble «««««

Ja ha passat l’estiu i la festa
major, que enguany ha seguit un
estil semblant a les dels darrers
anys i ha anat força bé en el sentit
pròpiament de la festa. Pel que fa al
tema econòmic, de moment hem
de comptar amb un dèficit, ja que la
NISSAN, empresa que sempre
havia  col·laborat amb la festa major
de Corró d’Amunt, enguany ha
decidit no fer-ho; sí ho ha fet, però,
a la de Corró d’Avall.

Per altra banda, ara, un cop pas-
sades les festes, ens trobem que
hem de tornar a insistir en els te-
mes pendents. Els més importants
continuen sent (i mira que en fa de
temps!) la situació de la carretera,
pendent d’un acord entre el govern
municipal i el de la Diputació, i la
situació de la xarxa telefònica.

En aquest darrer (telefònica),
amb aquells veïns que hi estiguin
interessats continuarem els trà-
mits amb la conselleria de Consum.
Per altra banda, el Consell ha
demanat a l’ajuntament que es faci
un estudi per mirar les possibili-
tats de millorar les connexions

Consell del Poble de Corró d’Amunt

d’Internet; hi ha empreses que  la
faciliten independentment de les
telefòniques.

El nostre entorn és un lloc
acollidor i que permet l’esbarjo de
moltes persones. Trobem que als
nostres camins i boscos sempre hi
ha algú i algunes vegades les
activitats que s’hi desenvolupen es
contradiuen amb altres interessos,
per això cal arribar a acords per
poder compaginar la voluntat de
tots. En aquest sentit, des del
Consell de Poble, hem manifestat
l’interès d’estudiar l’impacte d’al-
guna de les activitats que s’hi
desenvolupen i no trobem el suport

necessari de l’ajuntament. Ens
trobem també que hi ha persones
del consistori que, saltant-se els
estatuts del Consell del Poble,
realitzen accions paral·lelament al
Consell obviant la seva existència.
Com diria aquell, “així no anem bé”.

Esperem que es recondueixi el
sentit institucional i puguem avan-
çar per aprofundir en la democràcia,
tan malmesa al nostre municipi,
que ha de repercutir en la millora
de la qualitat de vida de tots.

Andreu Montañés i Huguet
President del Consell del Poble

de Corró d’Amunt

El tema de la carretera és un dels que més preocupen al Consell del Poble

Consell del Poble de Llerona
Supressió de les torres de mitja
tensió

L’acord subscrit el seu dia amb
Estabanell y Pahisa ha permès la
recent supressió i soterrament de
la xarxa de les torres de mitja tensió
que s’ubicaven a banda i banda del
riu Congost entre Can Diego i la Via
Europa.
Projectes relacionats amb la zona
urbana

Al mes d’octubre el consell, en
sessió plenària, exposarà i debatrà
diversos projectes que afecten Dalt
Riba, concretament la continuació
del carrer d’Àngel Guimerà, l’aca-
bament del carrer del Ferreret, el
projecte de camí de vianants entre
el carrer del Torrent i el carrer del

Ferreret, que permetrà enllaçar a
peu fins a la plaça de Santa Mar-
garida i l’obertura del carrer del
Cadí, a la zona de Cal Cabré.
Revisió de recorreguts de reco-
llida d’escombraries

El consell, a partir de les peticions
fetes per diversos veïns, ha sol·licitat
a l’Ajuntament que en el nou con-
curs per a la recollida selectiva que
s’iniciarà el gener del 2005, es pre-
vegin alguns nous itineraris i nous
contenidors (El Turó de les Menti-
des i la zona de la Cooperativa i Can
Rof) així com la revisió d’algunes
ubicacions provisionals com ara la
zona del carrer de Catalunya.
Delegació

El representant de la pagesia al

Consell, Joan Gallifa, ha estat de-
legat per representar el Consell del
Poble de Llerona al Consell de la
Pagesia.

A través d’aquest organisme, que
presideix el regidor Ferran Jiménez,
s’ha demanat una entrevista amb
el president del Consell Comarcal,
Jordi Terrades, i els representants
de l’Agrupació de Regants del Pla,
per demanar accions conjuntes i
suport del Consell Comarcal als
drets dels regants i al manteniment
i consolidació del regadiu del Pla de
Llerona.

Ramon Coma i Dosrius
President del Consell del Poble

de Llerona
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»»»»» governació

Disciplina viària:
> 500 denúncies en total, 449

de les quals són per infraccions a
les ordenances municipals de cir-
culació (16 de les quals han es-
tat per l’ús indegut de telèfons
mòbils), 11 a l’ordenança de con-
vivència i 40 al reglament gene-
ral de circulació pels preceptes
d’assegurances i llicències/per-
misos.

Policia assistencial:
> 5 intervencions en mediació

en conflictes familiars.
> 1 en baralles a la via pública.
> 4 en assistència de malalts

via pública.
> 8 en assistència a malalts a

domicili.
> 1 en assistència a menors

embriacs.
Policia de trànsit:
> 17 intervencions en accidents

sense ferits.

Intervencions de la Policia
Local al juliol i agost

> 3 en accidents amb ferits (4
ferits).

> 32 per vehicles retirats al di-
pòsit per infracció.

> 12 per vehicles immobilitats.
Policia seguretat ciutadana:
> 25 atestats per faltes o de-

lictes.
> 3 denúncies llei 1/92.
> 9 identificacions persones.
> 3 detinguts per diligències.
> 14 comprovacions alarmes

municipals.
> 9 comprovacions alarmes pri-

vades.
Policia administrativa:
> 20 comprovacions permisos

llicències municipals.
> 15 comprovacions locals/si-

milars.
> 1 acompanyament comissió

judicial.
> 18 protecció actes culturals/

esportius.

Els reptes de la qualitat en l’educació viària

Setembre es caracteritza espe-
cialment és per l’inici del curs esco-
lar. La policia local de les Franqueses
ha estat estudiant i preparant du-
rant l’estiu les formes i com obtenir
el mitjans necessaris per continuar,
en base al principi bàsic de la nostra
actuació, la millora contínua dels
serveis que proporcionem.

Un d’aquests serveis, i potser el
més prioritari, és l’educació cívica i
viària a les escoles, servei que ha
d’englobar-se en l’epicentre dels
factors de desenvolupament i convi-
vència d’una societat, l’educació.

Els professionals d’aquests
àmbits ens conviden a participar
en l’educació dels infants i joves i és
el nostre deure tractar d’estar a
l’alçada.

Però la policia local, com a policia
de Catalunya que és, té moltes
altres obligacions i compromisos
que la impliquen directament, un
d’aquests compromisos és la
reducció dels accidents en general
i els de caire greu i molt greu en
particular. Per això qualsevol inicia-
tiva pública o privada que ens ajudi
en aquest objectiu s’ha de valorar i
si ens ha d’ajudar a evitar tan sols
un accident, a salvar una vida, ja
paga la pena. Tots recordem l’adéu,
aquest any del nostre jove amic i veí
Alejandro en un lamentable acci-
dent  provocat per una infracció de
trànsit d’un conductor d’un turisme,
amb tota seguretat no intenciona-
da, ni temerèria, potser per una
mala interpretació de la norma o
potser... És igual, el cas és que l’Álex
no hi és, però ni ell ni ningú seran
per a nosaltres una mera estadís-
tica.

Per això s’ha establert per part
dels òrgans tècnics i polítics de
l’Àrea de Governació, i concreta-
ment de la policia local, un conveni
de col·laboració amb l’Institut de
Seguretat Vial Mapfre, entitat
sense ànim de lucre lligada la
companyia Mapfre que té com

«La meva vida depèn de tu. Gràcies per ser-ne conscient»

objectiu màxim la col·laboració amb
entitats públiques i privades per a
la reducció dels accidents de trànsit.
El fet fonamental és que aquest
conveni ens proporcionarà mate-
rial pedagògic, lúdic i educatiu a
més de molts altres tipus de
col·laboracions amb l’objectiu comú

de reduir l’accidentabilitat, perquè
no només el conveni afecta la
vessant escolar al municipi sinó
que va molt més enllà, ja que preveu
col·laboracions amb empreses i
centres de formació per a empre-
ses, amb entitats de joventut, amb
centres i associacions de gent gran.

Una de les classes d’educació viària del curs passat a l’escola Joan Sanpera
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El 9 de juliol, en el tradicional
sopar-festa de la Nit de l’Esport que
organitza el Patronat Municipal
d’Esports per homenatjar els mi-
llors esportistes del municipi i que
enguany arr ibava a la novena
edició, es van donar els primers
premis en la categoria sènior a
Santi Olivé, del Club de Tir amb Arc
Les Franqueses, i a Enriqueta Díaz,
de la secció d’handbol del Club Es-
portiu Les Franqueses. La vetllada,
que va tenir lloc a l’Hotel Ciutat
Granollers, va reunir un total de
230 persones, entre les quals i
com a convidada d’honor hi havia
la gimnasta olímpica Almudena Cid.

La resta de guardonats com a
millors esportistes van ser:

Aleví femení: Mireia Gil, del Club
de Tir amb Arc Les Franqueses.
Aleví masculí: Albert Martínez Na-
varro, del Club Futbol Bellavista-
Milan. Infantil femení: Agnès Salas,
del Club Natació Granollers. Infan-
til masculí: Ricard González, del
Club Okamishin. Cadet femení: Li-
dia Pérez Verdugo, del CF Bella-
vista-Milan. Cadet masculí: Joel
Montava, del PME Les Franqueses
handbol. Juvenil femení: Meritxell
Pérez Peypoch, del CN Granollers.

Santi Olivé i Enriqueta Díaz, millors
esportistes sènior de les Franqueses

Juvenil masculí: Adrià Martín, del
BM La Roca.

A més també hi va haver
guardons per a diferents equips
franquesins per les següents
gestes esportives:

-Club Petanca Corró d’Amunt en
reconeixement per l’ascens de
categoria a la 1a Divisió de la Lliga
del Montseny.

-Equip masculí A del Club Petanca
Bellavista per l’ascens a la 3a te-
rritorial.

-CF Peña los Amigos com a
campió del Campionat Comarcal.

-Infantil A CF Bellavista-Milan per
l’ascens a 1a Divisió.

-Club Escacs Les Franqueses per
l’ascens a 1a categoria provincial.

-Sènior masculí C del CE Les
Franqueses bàsquet per l’ascens
a 3a catalana.

-Sènior masculí B del CE Les
Franqueses bàsquet en reco-
neixement per l’ascens a 3a cata-
lana.

-Sènior Femení del CE Les
Franqueses handbol per l’ascens
a 1a Estatal.

-Equip de 3a Divisió del Club
Sweetrade Bowling Les Franque-
ses-Bellavista per l’ascens a 2a

Divisió.
-Equip de 4a Divisió de Club

Sweetrade Bowling Les Franque-
ses-Bellavista per l’ascens a 3a
Divisió.

D’altra banda, el jurat també va
voler reconèixer els mèrits perso-
nals de:

-Francisco Barranco pel foment
del bàdminton a les Franqueses.

-Rafael Rueda pel foment de la
caça a les Franqueses.

-Rafael Moreno pel foment del
bàsquet a les Franqueses.

-Josep Morera pel foment del tir
amb arc a les Franqueses.

I, per últim, també es va voler fer
una menció especial a:

-Òscar Bellet, en reconeixement
a la seva trajectòria, dedicació i tas-
ca de promoció i difusió del futbol
que ha realitzat a les Franqueses.

-A les empreses Mega S.A. i
Projelec, pel seu suport al foment
de l’esport a les Franqueses.

Entre els assistents a l’acte, es
va comptar amb la presència de la
gimnasta basca de 24 anys Almu-
dena Cid, una esportista d’elit que
va participar a Atenes en els seus
tercers jocs olímpics en la moda-
litat de gimnàstica rítmica.

Fotografia de
tots els
guardonats
amb les
autoritats
presents a
l’acte i la
convidada
Almudena Cid
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El 19 de juny, a la tarda, va tenir
lloc la XX Diada del Joc i de l’Esport
amb la participació de 140 espor-
tistes. La pluja va fer que l’activitat
s’hagués de realitzar a dins del
pavelló poliesportiu municipal, en
comptes de la plaça de l’Espolsada
tal i com havia previst el Patronat
Municipal d’Esports. Amb tot, l’ho-
rari no es veure afectat ja que la
jornada va començar a l’hora pre-

La xifra oficial de corredors de la
tradicional Cursa Bellavista aug-
menta cada any que passa. La pre-
visió que havia fet l’organització de
650 dorsals es va superar en cinc
atletes més. L’edició d’enguany, la
18a, va tenir lloc el 27 de juny, i va
incorporar per primera vegada el
sistema de cronometratge automà-
tic per mitjà d’un xip individual que
porta cada corredor. En total, van
acabar la cursa 527 corredors.
L’esdeveniment va comptar una ve-

El FS Bocactoria es va proclamar
el 28 de juliol campió del IX Torneig
de Futbol Sala d’Estiu de les Fran-
queses. L’equip guanyador va vèn-
cer a la tanda de penals, ja que el
partit havia acabat en empat, l’equip
del FS Bar Arca per 3 a 2.

El mateix dia, abans de la gran
final, es va jugar el partit pel tercer
i quart lloc entre els equips del FS
Construcciones Llamazares Bar
Baena i del FS Mármoles La Torre-
ta Auto Escuela Eduardo. El vence-
dor va ser el primer equip per 8
gols a 2.

D’altra banda, l’11 de juny es va
jugar la final de la II Copa de la Lliga
de Futbol Sala, amb un triangular
entre els equips FS Bosch, FS Bar
Restaurante Ánfora i FS AV Bella-
vista. El vencedor va ser el FS Bosch,
vigent campió de la Lliga de Futbol
Sala de Lleure.

140 esportistes assisteixen a la
XX Diada del Joc i de l’Esport

vista de les 16.30 h amb les com-
peticions de bàsquet 3 x 3, handbol
4 x 4, bàdminton i escacs.

Després d’aquests partits, es van
fer les competicions de caràcter
individual en diferents categories,
per saber qui era el millor llançador
de tirs en bàsquet i el millor
llançador i porter de penals en
handbol. Acte seguit, es van fer els
esperats partits de bàsquet i
handbol entre els equips de pares i
mares i els d’entrenadors, així com
l’activitat lúdica dirigida per als grups
de psicomotricitat i prebenjamí de
l’Escola Esportiva Municipal.

Al vespre, hi va haver l’entrega
d’obsequis i trofeus per a tots els
participants, acte que va comptar
amb la presència del regidor d’Es-
ports, Josep M. Dia. Cal recordar
que aquesta diada, a banda d’estar
oberta a tothom que hi volgués
participar, servia com a cloenda de
la temporada de l’Escola Municipal
d’Esports de les Franqueses.

655 atletes participen a la
XVIII Cursa Bellavista

gada més amb l’organització de
l’AE Grup Fondistes Bellavista i la
col·laboració del PME.

El recorregut va ser l’habitual
pels carrers i l’entorn més proper
de Bellavista, de 10.000 metres
de distància per als grans i de 1.300
per als infants. El primer home a
travessar la meta va ser Albert
Caballero, i la primera dona Cristi-
na Arbues. Cal destacar el tercer
lloc obtingut per l’atleta de Bellavista
David Guillén.

El FS Bocactoria
guanya el
IX Torneig de
Futbol Sala d’Estiu

El sènior femení d’handbol del
Club Esportiu Les Franqueses es
va mostrar intractable la tempora-
da passada. Si al mes de maig es va
convertir en equip de Primera divisió
estatal després d’una fase d’ascens
esplèndida, al juliol va aconseguir
ser el segon millor equip d’handbol
platja de l’Estat espanyol en el cam-
pionat que es va disputar a Barbate
(Cadis). Les franquesines van per-
dre a la final contra l’equip valencià
del Jugui Socorro 1.

D’altra banda, amb l’edició d’a-
quest butlletí ja tancada, el 3 d’oc-
tubre l’equip havia d’estrenar-se a
1a estatal en el partit que l’enfron-
tava, a casa, a la UE Lleida B.

El sènior femení
d’handbol, segon
equip d’Espanya
en handbol platja

Tots els
participants
van tenir un
record de la
Diada

Un moment de la
sortida de la prova
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L’insomni

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

Les necessitats de son varien en
cada persona i segons l’edat. En els
joves és normal dormir 8 hores i
per a les persones de 70 anys, 6
hores és generalment suficient.
Amb els anys, a més, la son és més
superficial i ens despertem i
aixequem al llarg de la nit.

L’insomni és la dificultat
per adormir-se o el fet
de desper tar -se
aviat, sempre que
hi hagi cansa-
ment o som-
nolència el
dia següent.
Hi ha perso-
nes que amb
poques hores
de son ja en
tenen prou i, en-
cara que dormin
poques hores, no
tenen insomni.

Què podem fer
per millorar l’insomni?

> Durant el dia:
Aixequem-nos a la

mateixa hora cada dia,
haguem dormit o no.
Anem a dormir
també sempre a la
mateixa hora. Si és
possible passegem o seiem al sol
del matí.

Fem un mínim de mitja hora
d’exercici suau cada dia (caminar,
nedar, bicicleta, ballar...). Millor no
dormir la migdiada, tret que hi
hagi molta necessitat i no més de
30 minuts.

Procurem disminuir l’estrès:
tenint una estona cada dia per pen-
sar i ordenar les coses, sense ten-
sions; sabent dir no a les exigències
que no són prioritats; vivint el pre-
sent, no preocupant-nos pel futur
ni pel passat. Controlem el disgust

excessiu. Perdonem-nos sempre i
establim relacions d’afecte en tots
els àmbits.

> Abans d’anar a dormir:
Evitem el consum, a la tarda i la

nit, de

tabac, cafè, te,
begudes amb
cola, xocolata,

medicaments que
afectin la son i begudes
alcohòliques. Evitem les activitats
que ens produeixen tensió al final
del dia. Evitem també veure la
televisió a la nit.

Sopem de forma lleugera dues
hores abans d’anar a dormir. Tam-
poc no anem a dormir amb gana.

Per afavorir la son, podem
prendre un got de llet calenta o una
infusió de til·la o camamilla. També
afavorirà la son seguir una rutina
d’activitats relaxants com llegir al-
guna cosa poc interessant, sentir

música tranquil·la, fer-nos massat-
ges al cap o als peus, fer una
estona de meditació, prendre un
bany calent de peus o general
durant 10 minuts, rentar-nos les
dents...

Les pastilles per dormir només
són útils per al tractament durant
pocs dies. Si les utilitzem durant
temporades llargues poden ser
perjudicials, i afectar-nos durant el
dia. La valeriana, en canvi, és útil
en l’insomni i altera menys l’atenció
durant el dia.

> Dormitori:
L’habitació ha d’estar a

una temperatura agra-
dable (uns 18 graus).

Evitem el soroll
excessiu. Procu-
rem dormir a
les fosques.
Alguns apa-
rells elèctrics
com els des-
pertadors po-
den dificultar
la son.

L’habit ació
s’ha d’utilitzar

només per dor-
mir i per tenir

relacions sexuals.
No ha de ser el lloc

d’estudi, ni de lectura, ni
de veure la tele, ni per par-

lar per telèfon... Si segueix
aquest consell, entrar al dormitori
li facilitarà tenir son.

No utilitzem el llit per a pensar
en les preocupacions o problemes.
Guardem-los per al dia següent. Si
ens és difícil, apuntem-los en un
paper. Deixem també de banda els
pensaments sobre si dormirem o
no, ja que provoquen insomni.

Anem a dormir quan realment
tinguem son. És efectiu restringir
les hores que estem al llit a les
hores que habitualment dormim.

Si passats 15 minuts d’estar
al llit no ens adormim, anem a una
altra habitació i fem alguna cosa
tranquil·la. Quan tornem a tenir
son, tornem al llit. Repetim aquest
procés les vegades que faci falta.
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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 2003:

Mercat Municipal 1r trimestre 2004:

Impost Vehicles Tracció Mecànica:

Taxa Recollida d’Escombraries:

Impost Béns Immobles - Urbans:

Taxa Cementiri Municipal:

Taxa Entrada Vehicles - Guals:

Mercat Municipal 2n trimestre 2004:

Mercat Municipal 3r trimestre 2004:

Impost Béns Immobles - Rústics:

Impost sobre Activitats Econòmiques:

Mercat Municipal 4t trimestre 2004:

de l’1 de desembre de 2003 al 2 de febrer de 2004

del 5 de març al 5 de maig de 2004

del 5 de març al 5 de maig de 2004

del 2 d’abril al 4 de juny de 2004

del 2 d’abril al 4 de juny de 2004

del 2 d’abril al 4 de juny de 2004

del 2 d’abril al 4 de juny de 2004

de l’1 de juny al 2 d’agost de 2004

de l’1 de setembre al 2 de novembre de 2004

del 3 de setembre al 5 de novembre de 2004

del 3 de setembre al 5 de novembre de 2004

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

»» Calendari fiscal 2004

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

FESTA DEL TREBALL

L'ASCENSIÓ

SANT JOAN

FESTA MAJOR DE BELLAVISTA

FESTA MAJOR DE MARATA

FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AMUNT

FESTA MAJOR DE LLERONA

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AVALL

FESTA DE LA HISPANITAT

TOTS SANTS

DIA DE LA CONSTITUCIÓ

LA IMMACULADA

NADAL

1

6

9

12

1

21

24

2

31

7

8

11

20

12

1

6

8

25

DIJOUS

DIMARTS

DIVENDRES

DILLUNS

DISSABTE

DIVENDRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DISSABTE

DIMECRES

DISSABTE

DILLUNS

DIMARTS

DILLUNS

DILLUNS

DIMECRES

DISSABTE

GENER

GENER

ABRIL

ABRIL

MAIG

MAIG

JUNY

JULIOL

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

SETEMBRE

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

»» Calendari de festes per a l’any 2004

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)


