»»»»» calaix de sastre
»» Telèfons d’interès
> Urgències
Policia Local
Mossos d’Esquadra
Creu Roja
Bombers
Centre coordinador d’ambulàncies
Hospital General de Granollers

93 846 75 75
088
93 861 12 40
085
902 23 20 22
93 842 50 00

Oficines del SAC de l’ajuntament
Oficines del SAC de Bellavista
Dinamització Econòmica
Serveis Socials
Patronat Municipal de Cultura
Patronat Municipal d’Esports

93 846 76 76
93 846 45 42
93 844 30 40
93 846 58 62
93 846 65 06
93 846 70 83

CAP Bellavista
CAP Corró d’Avall

93 861 80 30
93 840 42 00

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

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

Casal d’avis i Centre Social de Bellavista
Casal d’avis de Corró d’Avall
Centre de Dia de Corró d’Avall

93 840 03 05
93 846 87 00
93 846 86 99

Pavelló Poliesportiu
Complex Esportiu Mpal. (pisc. coberta)
Zona Esportiva de Llerona
Camp de Futbol de Corró d’Avall
Pistes Municipals de Petanca
Zona Esportiva Mpal. de Corró d’Amunt

93 846 51 99
93 840 48 80
670 09 45 28
670 09 45 27
637 78 57 46
637 78 57 45

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

93 846 65 06
93 840 43 88
93 846 83 16
93 840 57 82
93 849 31 04

Casal Infantil de Bellavista
Casal Infantil de Corró d’Avall

93 840 57 80
93 846 65 06

> Ajuntament

> Centres de salut
> Farmàcies

> Centres per a la gent gran

> Instal. lacions esportives

> Centres culturals

> Serveis infantils i juvenils

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

93 840 57 80
93 840 49 67
93 840 46 24
93 840 49 67

> Centres educatius i formatius
Escola Bressol Municipal Massagran
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones
CEIP Bellavista-Joan Camps
CEIP Joan Sanpera i Torras
CEIP Guerau de Liost
IES Lauro
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany
Escola d’Adults-Centre d’Autoformació
Centre d’Innovació i Form. Ocupacional
Centre Tècnic del Vallès
Centre de Recursos Agraris

93 840 35 75
93 849 84 83
93 846 62 29
93 849 55 94
93 846 32 16
93 840 28 52
93 846 56 36
93 840 26 53
93 840 39 30
93 861 62 57
93 844 30 40

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

93 849 26 38
93 849 28 38
93 849 31 04
93 849 31 04

RENFE (informació)
Autobusos Sagalés
Taxis

902 24 02 02
93 870 78 60
93 846 30 75

Enher-Fecsa (electricitat)
Estabanell y Pahisa (electricitat)
Gas Natural
Sorea (aigua)

93 701 73 00
93 860 91 00
93 870 32 54
93 879 49 46

> Transports

> Companyies de serveis

> Altres
Viver d’empreses
Recollida de mobles i estris vells
Deixalleria
Jutjat de pau
Recaptació (OALGT de la Diputació)
Oficina de Correus
Les Franqueses Entorn Verd, S.A.
Tanatori
Notaria

93 840 43 15
93 796 36 61
93 744 50 58
93 846 55 78
93 840 28 55
93 849 59 55
93 846 81 64
93 861 82 30
93 846 86 11

»» Horari de visites de les àrees de l’Ajuntament
ALCALDIA (Francesc Torné) dimecres, de 16 a 19h
ESPORTS (Josep M. Dia) dilluns, de 19 a 21 h (Complex Esportiu Municipal)
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA (Ferran Jiménez) dijous, de 17 a 19 h (Centre de Recursos Agraris)
HISENDA (Núria Claveria) dijous, de 17 a 19 h
GOVERNACIÓ (Joaquim Méndez) dilluns, de 18 a 20 h
BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I SANITAT (Rosa Colomé) dijous, de 19 a 20 h
CULTURA I EDUCACIÓ (Ramon Coma) dimarts, de 19 a 20 h (Can Ganduxer)
URBANISME (José Ramírez) dimarts, de 18 a 20 h
OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT (Francesc Colomé) dijous, de 19 a 20 h
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> ara també els diumenges
CANAL 55 DE LA UHF: dimecres i diumenges, a les 14.30 i a les 20.30 h

opinió «««««
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El transport urbà és
necessari

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

El desenvolupament urbanístic
del nostre municipi ha permès relligar els nuclis urbans de Corró
d’Avall i Bellavista, i això ha contribuït a resoldre els problemes que
hi havia de molt temps enrere, com
són la manca d’equipaments, d’espais verds i de vialitat interna.
Aquesta nova realitat ha de permetre la millora d’un comerç propi, que fins ara no s’havia consoli-

dat a causa de la gran dispersió
del nostre municipi, cosa que no
afavoria gens aquesta implantació.
Alhora sorgeixen noves necessitats que cal valorar en la seva justa mesura, per tal de plantejar les
solucions més adients que donin
resposta a aquesta nova situació.

vall, on manca més transport urbà.
Sens dubte, si volem un poble
més sostenible i amb uns serveis
de qualitat, cal potenciar el transport públic i fer-lo arribar a tothom.

La cohesió urbana dels nuclis
urbans planteja la necessitat emergent de més transport urbà i, si es
té en compte la construcció de la
ronda Nord, la interconnexió entre
nuclis serà més gran.

Aquest és un repte que ja hem
engegat, ja que hem demanat a
l’Ajuntament de Gr anollers que
estudiï l’entrada del servei d’autobusos al nucli urbà de Corró d’Avall,
a fi de poder resoldre les necessitats emergents que sorgeixen
constantment.

En el seu moment ja vam ampliar la ruta d’autobús de Bellavista
per donar més bon servei. A partir d’ara, cal treballar per resoldre
les noves necessitats de Corró d’A-

El transport públic és un servei
que dóna qualitat a un poble i que
l’ajuda a estructurar equilibradament. Estic segur que serà una
realitat molt properament.

sumari «««««
6> Obres i Serveis: L’Ajuntament
vol que l’autobús de Granollers
arribi fins a Corró d’Avall

8> Urbanisme: L’Ajuntament
cedeix un solar per fer-hi pisos
de lloguer per a joves

16> Esports: El sènior femení
d’handbol del CE Les Franqueses
assoleix l’ascens a 1a estatal

7> Obres i Serveis: Entra en ús el
col·lector d’aigües pluvials de la
carretera de Ribes

9> Hisenda: S’aprova la
liquidació dels pressupostos la
corporació de 2003

17> Esports: 500 persones a la
II Caminada Popular

11> Joventut: Es continuen
duent a terme els Fòrums Joves

8> Urbanisme: Cal una rotonda
a la carretera de Cardedeu

18> Cultura: Veredicte del
Concurs Literari de Sant Jordi i
dels Premis de Recerca
13> Dinamització Econòmica: El
Consell de la pagesia es posa en
funcionament

19> Cultura: La Fira de Sant
Ponç celebra el seu quinzè
aniversari amb bon temps
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Els comptes i la gestió del municipi
Josep Palomino Aguilera
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

Des de l’inici de la legislatura el
mes de juny de 2003 el grup municipal del PSC a l’ajuntament de les
Franqueses es va marcar com a principal objectiu realitzar una oposició
constructiva, pensant sempre en el
benefici del municipi i trencar el clima de crispació que havia marcat les
relacions entre oposició i govern en
anteriors legislatures. Abans d’arribar a l’ajuntament i a partir de la
remodelació interna del nostre partit al municipi aquest objectiu ja era
un dels primers. Calia eradicar la
crispació i conformar un ajuntament
que treballés en benefici de la ciutadania que l’ha escollit democràticament.
Considerem que en gairebé un any
de legislatura aquest objectiu s’ha

assolit, i ens en sentim en bona part
responsables, així es pot comprovar,
perquè està escrit, en les nostres
intervencions als plens. Hem pogut
comprovar com altres grups i l’equip
de govern han sabut entendre el missatge i han canviat el tarannà. Cal
retornar amb dignitat la confiança
que els electors ens han dipositat.
Sempre hem donat suport i en donarem a totes aquelles iniciatives,
siguin del nostre partit o d’un altre,
que suposin un benefici per al municipi. Però també tenim l’obligació de
denunciar les irregularitats que es
cometin i que suposin un perjudici
per als ciutadans. Per això hem denunciat al Tribunal de Comptes la
gestió econòmica de l’exercici del
2003, i ho continuarem fent, perquè
una administració ha d’exigir als ciutadans complir la llei, però ha de ser
la primera a donar exemple i no portar a terme accions il·legals. L’endeu-

tament del nostre ajuntament està
al límit de la llei, i no està fora de la
llei perquè s’han hagut de fer bastimentades comptables d’urgència
per evitar-ho, com incloure empreses municipals en el pressupost de
la corporació.
Però més enllà d’aquestes irregularitats i d’altres, no ens podem començar a endeutar al 2004, per
obres acabades al 2003, que ni s’havien previst als pressupostos, ni s’hi
havia adjudicat cap partida i que es
van portar a terme de forma il·legal
perquè s’acabessin abans del les
eleccions de maig de 2003. En
aquesta partida hi hauria obres que
superen els cinc milions d’euros i que
ara de mica en mica s’intenten justificar de forma comptable. Les irregularitats comptables i jurídiques no
es poden permetre, i una administració ha de ser sempre exemple per
als ciutadans.

El registre de parelles de fet
Gemma Bisbal Otero
Regidora d’Esquerra
Republicana de Catalunya

El proppassat dijous 25 de març
de 2004, en l’última sessió ordinària del Ple Municipal de les Franqueses del Vallès, s’aprovà, per
unanimitat, una proposta d’acord
presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
per tal d’iniciar el procés de creació d’un «Registre de Parelles de
Fet».
Des d’ERC valorem molt positijuny

dos mil quatre

LFDV

pàg. quatre

vament que tots els grups que formen part del consistori municipal
s’adherissin a la nostra proposta,
tant per l’excepcionalitat d’aquesta, ja que fins l’actualitat aquelles
parelles que volien regularitzar la
seva situació s’havien de desplaçar
a municipis veïns, com pel fet que
per primera vegada en aquesta
legislatura s’hagi aprovat per unanimitat una proposta presentada
des de l’oposició.
Esperem que aquest sigui l’inici
d’una nova forma de fer govern,
més dialogant i respectuosa per

part de tots els gr ups polítics
d’aquest ajuntament, fet que no
ens conduiria a altra cosa que una
millora pel municipi.
Desitgem que un cop creat el
registre, en l’actualitat pendent de
tot tràmit legal, totes aquelles parelles de les Franqueses del Vallès
que viuen en comú s’inscriguin en
el registre i així puguin gaudir de
les aventatges que això representa, i que estem convençuts seran
moltes més en un futur proper.

opinió «««««

L’aprofundiment de la democràcia
Ferran Gontán Ferrer
Regidor d’Els Verds
607 11 26 76
lesfranqueses@elsverds.org

Aquesta legislatura, a les Franqueses, havia d’estar marcada per
l’aprofundiment de la democràcia
a la política municipal.
Tots els partits ens vam posar
la fita d’incrementar la participació ciutadana, d’acabar amb la crispació, fomentar el diàleg i normalitzar les relacions institucionals,
així com fomentar el debat polític.
Desprès de gairebé un any les
bones intencions inicials han quedat, per part del govern, només en
bones intencions.
La participació ciutadana dels
veïns està limitada només a fer
preguntes als Consells de torn o
bé als plens, i et trobes que de vegades ningú les contesta.

La crispació, del final de la legislatura passada, de moment està
esvaïda. Però el govern, que va ser
l’incitador llavors, podria tornar a
utilitzar-la ara, per intentar desviar l’atenció de les actuacions més
discutibles.
L’aposta pel diàleg que tots vam
fer, un any després, sembla sotmesa a la dictadura del pensament
únic del govern. Discrepar i pensar
diferent està gairebé perseguit. Cal
recordar que només s’ha aprovat
una proposta presentada per l’oposició (el registre de parelles de
fet).
I finalment la normalització institucional i el foment del debat polític no s’han produït. El procediment
habitual del govern ha estat passar el corró. Els regidors continuem tenint limitat l’accés a la informació i a l’edifici de l’ajuntament.

Però aquesta actitud ha canviat.
Des del ple d’abril l’aprofundiment
de la democràcia és un fet. Els regidors disposem ara només de
tres minuts per dir la nostra i perquè no hi hagi dubtes un cronòmetre d’escacs fa de jutge.
Els Verds estem “convençuts”
que els cronòmetres són l’essència de la democràcia. Quina importància té la participació ciutadana,
el diàleg i el debat polític, davant la
democràcia del cronòmetre. Si fins
i tot la crispació desapare...
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

- Senyor Gontán, se li ha acabat
el temps.
Visca el cronòmetre i visca
l’aprofundiment de la democràcia.
Salut i ecologia.

Sobre l’atemptat de Madrid
Josep Badia Torrents
Regidor del Partit Popular
de Catalunya

Aprofito el primer escrit del Partit
Popular de les Franqueses per transmetre el dolor a tots els madrilenys
i, en especial, a tots els familiars i
amics dels que van patir directament
l’atemptat terrorista de l’11-M.
Es diu que la gent estava farta de
tanta manipulació, d’haver-nos portat la guerra, de ser uns assassins
per l’atemptat de Madrid, de l’enfonsament del Prestige, d’estar en un
estat policial. Fins i tot, alguns es
permeten el plaer de manifestar
públicament que corre el rumor que
el PP farà un cop d’estat. Es diu que
hi ha qui diu...
I ells parlen de tolerància, democràtica llibertat, respecte vers els
altres? A quina llibertat es refereixen? A la que ells volen o a allò que
realment expressa la paraula? Lliber-

tat vol dir concórrer a les urnes en
unes eleccions, i que no et tirin en
cara la foto d’un terrible assassinat,
llibertat vol dir no anar a cridar davant d’una seu política, amb insults i
amenaces. Llibertat és poder dir que
pertanys a una ideologia política sense témer que et titllin de feixista.
Aquesta és la llibertat que ens estan
coartant persones que s’anomenen
demòcrates. Els militants del PP mai
ens hem dirigit a cap seu d’ERC per
anomenar-los “amics dels assassins”
quan Carod va cometre la “seva equivocació”.
Aquesta és la gran lliçó de la llibertat que exercitem, que acceptem la
diversitat i la pluralitat política que
existeix a Espanya com a nació i a
Catalunya com a autonomia.
Mai en cap altre atemptat no es
va obligar els governants a facilitar
abans de 24 hores tota la informació de què disposaven, ni se’ls va tit-

llar de mentiders. En canvi, a l’atemptat de Madrid alguns ciutadans es
van manifestar davant de la seu del
PP, cridant pels coment ar is
d’Acebes. Ningú va anar davant la seu
del PNB, tot i que Ibarretxe havia
manifestat el mateix que Acebes. Per
què el que va emetre la televisió pública espanyola era manipulació i el
que emetien d’altres, com la catalana, l’andalusa o la basca, era objectivitat pura? Per què es culpa d’Aznar
d’unes víctimes i, en canvi, als EUA
ningú va culpar Bush pels més de
3.000 morts de l’11-S? Ningú no
recorda què va fer el govern socialista amb la crisi del Golf, quan s’hi
van enviar tropes no professionals.
Així doncs, senyors i senyores de
la resta de forces polítiques, ens sentim orgullosos de ser del PP, amb
encerts i errors, però, sobretot, pel
nostre respecte a les diferències
religioses, polítiques o socials.
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»»»»» obres, serveis i medi ambient

Renfe construirà un pas de vianants sota
la via del tren a l’estació de Corró d’Avall

El pas de
vianants
soterrat
substituirà el
pas sobre les
vies situat al
davant de la
plaça de
l’Estiu

Responsables de la Gerència de
passos a nivell de l’empresa Renfe
van ser a les Franqueses el mes
de març passat per veure sobre

juny
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que suprimirà el ja existent sobre
les vies al costat de la plaça de l’Estiu. Renfe analitzarà la zona situada a l’alçada del carrer de Llevant,
davant del polígon industrial Congost, per construir-lo. La mateixa
actuació també preveu tancar i
protegir les vies per evitar el perill
que comporta que s’hi pugui accedir sense cap impediment.
Amb aquesta actuació es donarà una major protecció a aquesta
zona, cada cop més freqüentada
per la gran quantitat de serveis que
s’hi concentren (Centre d’Innovació i Formació Ocupacional del
Vallès-CIFO, Centre Tècnic del
Vallès, Viver d’empreses, Centre de
Recursos Agraris, polígons industrials...), i s’uniran les dues zones
urbanes dividides històricament
per la via del tren.

L’Ajuntament vol que l’autobús de Es planten sis-cents
arbres i arbustos
Granollers arribi a Corró d’Avall
El Ple de l’Ajuntament va aprovar
sol·licitar l’entrada dels autobusos
del servei de transport públic de
Granollers fins al nucli urbà de Corró d’Avall, per tal de donar servei a
les noves zones urbanes que encara no en disposen. La demanda
es justifica perquè les Franqueses
ha experimentat una ampliació
important de les zones urbanes de
Corró d’Avall i Bellavista, que ha
comportat un for t augment de

dos mil quatre

el terreny el lloc
on s’haurà de
construir un pas
soterrat per a vianants a l’estació
de trens de Corró d’Avall, una mesura llargament
reivindicada per
l’Ajuntament de
les Franqueses
per donar més
seguretat a les
persones a l’hora
de creuar les vies.
Així doncs, després de les converses que s’han
mantingut entre Renfe i Ajuntament i de la inspecció sobre el terreny, es posa en marxa el projecte
tècnic per definir aquest nou pas,

població i, per tant, un increment
de les necessitats de transport
urbà.
A més, amb la posada en funcionament de la Ronda Nord es disposarà d’un nou vial de connexió entre les Franqueses i Granollers que
facilitarà una millor estructuració
del servei de transport públic pel
nucli urbà de Corró d’Avall (eix Ronda Nord-zona esportiva municipalC/ Tagamanent).

per substituir-ne els
malmesos

Per tal de mantenir la qualitat de
l’arbrat viari i de la vegetació que
es troba en els parcs i places públiques del municipi, enguany s’han
plantat a les Franqueses uns 600
exemplars entre arbres i planta
arbustiva per substituir els que
estaven malalts, trencats o s’havien mort al llarg de l’any 2003. Les
plantacions s’han fet tant als carrers del municipi com a les diferents places i parcs on s’havien detectat baixes. En són exemples la
r eplantació de mèlies ( melia
azederach) i moreres (morus alba
«fruitless») al carrer d’Aragó de
Bellavista o la replantació d’acers
(acers freemanii) a l’avinguda de
Catalunya de Llerona.
Actualment, l’autobús
urbà de Granollers
només arriba fins a
Bellavista

obres, serveis i medi ambient «««««

L’arbrat del carrer dels Esports
s’ha hagut de substituir
L’arbrat que fins fa uns mesos hi
havia al carrer dels Esports, una
vintena de pollancr es ( populus
alba ), es trobava en un estat
fitosanitari molt deficient que provocava molèsties als veïns tan bon
punt apareixien les fulles. Els arbres
han estat substituïts per liquidambars ( liquidambar bosplaidon).
Aquests arbres, originaris d’Amèrica del nord, són de fulles cadu-

ques, com els pollancres, i a la tardor es tornen de color vermell intens fent-los especialment atractius a la vista.
Per altra banda, una poda respectuosa amb l’estructura original
de l’arbre, afavorirà no solament
una major qualitat fitosanitària dels
exemplars plantats sinó que també disminuirà les molèsties que les
capçades podrien provocar.

Els joves
liquidambars
del carrer
dels Esports

La Diputació analitza l’emissió
de contaminants a l’aire
Del 8 de març al 8 d’abril, una
estació mòbil de vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica de la Diputació de Barcelona es
va plantar a la cruïlla dels carrers
de Puiggraciós i de Tagamanent del
nostre municipi per tal de fer un
estudi dels nivells d’emissió de diversos contaminants atmosfèrics.
Aquesta és la tercera vegada que
les Franqueses demana un estudi

d’aquest tipus. Les anteriors van
ser el 1995 i el 2001 amb resultats prou bons.
Els resultats de totes les mesures que va fer aquesta vegada són
normals, però s’ha vist que l’aire
del municipi té menys quantitat de
partícules en suspensió respecte
la darrera mostra. A més, l’anàlisi
també assenyala que el nivell d’ozó
és més bo que tres anys enrera.

La unitat mòbil va estacionar al carrer Tagamanent

Entra en funcionament un col·lector
d’aigües pluvials a la ctra. de Ribes
Ha entrat en funcionament un
col·lector interceptor de les aigües
pluvials de la carretera de Ribes
que va des d’un punt situat a l’alçada de la Pelleria fins a la xarxa del
sector V, al costat del polígon industrial Congost. Aquesta obra, el
projecte de la qual es basa en l’estudi realitzat per Drenatges Urbans del Besòs dins del Pla Director de Sanejament del municipi, és
molt important per a aquesta zona
de Corró d’Avall, que en èpoques
de pluja no podia absorvir l’aigua
que corria per sobre de la carretera degut al pendent natural de
l’indret.
Les obres d’instal·lació del col·lector les ha dut a terme l’empresa
Construccions y Rebajes Àrids, S.A.
per un import de 115.808 euros.
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»»»»» urbanisme

Aquest és un
dels punts
més
perillosos de
la xarxa viària
franquesina

El Ple demana a la Generalitat que faci
una rotonda a la carretera de Cardedeu
El Ple de l’Ajuntament va aprovar una
moció segons la qual
es demana a la Generalitat de Catalunya la
construcció d’una rotonda a la carretera
de Granollers a
Girona C-251 (competència de la Generalitat), amb la intersecció amb el camí de
Can Carreró, per tal
de millorar la seguretat del trànsit en
aquest punt negre de
la xarxa viària.
En la moció, l’Ajuntament
justifica

aquesta demanda perquè en
aquest encreuament hi ha un fort
moviment de vehicles, tant de turismes com de camions de mig i
gran tonatge, que circulen per la
C-251 i pel camí de Can Carreró,
porta d’entrada molt utilitzada per
anar a Bellavista i a Corró d’Avall.
La circulació, per tant, hi és molt
densa i s’agafen velocitats importants. A més, és un fet constatat
que les topades hi són constants i
més d’una vegada hi ha hagut accidents greus amb morts. És per
tot això que es considera necessària la construcció d’una rotonda en
aquest punt que reguli el trànsit i
faci disminuir la perillositat de l’indret.

L’Ajuntament cedeix a l’administració un
solar per fer pisos de lloguer per a joves
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El Ple de l’Ajuntament celebrat el
26 de maig passat va aprovar per
unanimitat de tots els regidors
assistents la cessió a la Generalitat d’un terreny de 800 m2 de
superfície situat a Llerona, a la
perllongació del carrer de Cadí,
amb la finalitat que s’hi construeixin habitatges de lloguer per a joves. Prèviament, però, es va haver
d’aprovar provisionalment la modificació del PGOU perquè la unitat
d’actuació número 22 passés de
zona verda a zona d’equipaments.
La justificació d’aquesta oferta
de solar a la Generalitat ve donada, segons es diu a la moció aprovada, perquè el municipi de les
Franqueses del Vallès històricament ha patit un dèficit important
d’infraestructures i equipaments
destinats als serveis a les persones, posat de manifest, sobretot,

Aquest és el solar on s’han de construir pisos de lloguer per a joves

en la manca d’oferta d’habitatge de
lloguer per a joves, amb totes les

conseqüències socials que això
comporta.

urbanisme «««««

Un pont sobre la Ronda Nord connectarà
els carrers de Girona i del Migdia
Les obres de la Ronda Nord
preveuen construir una passarel·la per a vianants que
anirà per sobre d’aques ta
infraestructura viària i que
connectarà el carrer de Girona de Granollers amb el carrer del Migdia de les Franqueses. El pont tindrà tant rampes llises com escales i es
construirà al mateix temps
que la calçada de la Ronda.
El projecte, que ha realitzat
l’empresa GPO Ingeniería,
S.A. per encàrrec de Gestió
d’Infraestructures, S.A. (GISA)
té un pressupost d’execució
total de 445.544 euros.

Imatge virtual
de la
passarel·la
que es
construirà al
costat de la
zona esportiva
municipal de
Corró d’Avall

hisenda «««««

El Ple aprova la liquidació del Pressupost
General de la Corporació del 2003
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 2003, que
comprèn la liquidació del pressupost de l’Ajuntament, així com dels
Patronats municipals de Cultura i
d’Esports, i de les empreses municipals Les Franqueses Entorn Verd,
S.A. i Les Franqueses Dinamització
Econòmica, S.L.
Un cop s’ha donat compte de
l’aprovació, el procediment a seguir
és el següent: es formarà el Compte General, que estarà en exposició pública per un període de 15
dies, i 8 més dintre dels quals es
podran presentar reclamacions. Finalitzat aquest període d’exposició

pública, seran debatuts per la Co- nalitzar el curs del tràmit, els compmissió Especial de Comptes, inte- tes s’hauran de remetre a la Singrada per regidors de totes les dicatura de Comptes per tal que
forces polítiques, per tal que aques- els examini i verifiqui que s’ha prota en faci el corresponent informe. cedit de conformitat amb el que esUn cop finalitzat aquest tràmit, tableix la Llei.
el Compte General de la Corpo- > Ajuntament
Resultat pressupostari ajustat: 1.231.079 euros
ració es sotmeRomanent de tresoreria: 620.357 euros
trà a aprovació
> Patronat de Cultura
al Ple de la Corporació, junta- Resultat pressupostari ajustat: 85.203 euros
Romanent de tresoreria: 91.421 euros
ment amb l’infor> Patronat d’Esports
me emès per la
Resultat pressupostari ajustat: 22.333 euros
Comissió EspeciRomanent de tresoreria: 14.944 euros
al de Comptes.
> Les Franqueses Entorn Verd, S.A.
En última insResultat: 391.786 euros
tància, un cop
> Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L.
aprovats pel Ple
municipal, i per fi- Resultat: -3.491 euros
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»»»»» benestar social i joventut

Èxit dels tallers de dansa
del ventre i de capoeira

A finals d’abril van finalitzar els
dos darrers tallers per aprendre
la dansa del ventre, programats
des del Servei d’Informació Juvenil. Hi ha par ticipat un total de 15
alumnes, totes dones. Enguany
s’ha hagut de reprogramar aquest
taller degut a la gran acceptació
que va tenir l’any passat. S’ha dut
a terme al Centre Municipal de

Joves de Corró d’Avall.
El dia 16 d’abril es va iniciar un
taller per aprendre la dansa de la
capoeira des del Servei d’Informació Juvenil que finalitzarà el mes de
juliol, dins de les activitats de
dinamització que cada any porta a
terme aquest servei. Amb aquesta activitat es pretén fomentar la
participació de joves en activitats

Alumnes de l’IES Lauro visiten
el Punt d’Informació Juvenil
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Com cada any, el
servei d’informació juvenil organitza diverses activitats adreçades als
alumnes de l’institut IES laur o. El
passat 13 d’abril
els quatre cursos
de quart d’ESO van
visitar el servei i
van rebre una sessió d’orientació esUna xerrada amb delegats i delegades de classe
colar referent a les
sortides despr és de l’ESO. Així res dels estudiants.
Des del Punt d’informació juvenil
mateix divendres 7 de maig uns 30
delegats i sotsdelegats van assis- es seguirà oferint actuacions diritir a la sessió conduïda per L’Asso- gides a l’apropament de la informaciació de Joves Estudiants de ció específica d’interès dels joves
Catalunya referent als drets i deu- del nostre poble.

A l’esquerra, classe
de dansa del ventre.
A la dreta, classe de
capoeira

lúdiques, a la vegada que coneixen
el Servei d’Informació Juvenil com
a equipament de suport a la seva
condició juvenil, on poden trobar
resposta a diversos temes del seu
interès. El taller ha tingut molt bona
acceptació i es duu a terme tots
els divendres de 8 a 9 del vespre
al Centre Cultural de Bellavista.

Joventut participa a
la Fira de Sant Ponç
Enguany, des de l’Àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat es
van programar diferents actes,
dels que podem destacar el correfoc dels diables, els tallers de
manualitats, de pins i de polseres
de fang per a infants, la ludoteca
del Casal Infantil de Corró d’Avall i
el taller de Blood Bowl, jocs d’arreu del món i partides de ping pong
per als joves. Des del Punt d’Informació Juvenil es va muntar un
estand dins la carpa per donar a
conèixer el servei.
Enguany, també des de l’Àrea
s’ha potenciat la participació de
l’associació Ñodema Kafo perquè
mostrés la degustació dels seus
productes tradicionals, per la qual
cosa una quinzena de dones senegaleses van participar activament
en aquest acte.

benestar social i joventut «««««

L’Any Dalí va ser el protagonista de la
setmana cultural de l’Escola d’Adults

El grup que va visitar l’exposició sobre Dalí al Caixa Fòrum de Barcelona

Com altres anys, a l’Escola
d’Adults hem celebrat la setmana

cultural, una manera lúdica i dinàmica d’aprenentatge per als alum-

nes d’aquest centre. El centre d’interès es va realitzar al voltant de
l’Any Dalí, i es van programar activitats durant la setmana del 30
d’abril al 6 de maig. De les més
rellevants podem destacar la conferència a càrrec de l’historiador
Lluís Bou, una sortida per anar a
veure l’exposició Dalí, cultura de
masses, al Caixa Fòrum de Barcelona i la visita al Museu Dalí de Figueres. Per concloure la setmana
es va fer un joc de Trivial juntament
amb l’associació APADIS.
Més de 50 persones hi van participar activament, amb un alt grau
de satisfacció.

Els Fòrums Joves, eines de participació juvenil
Dins de les accions previstes al
Pla Local de Joventut, aprovat
aquest any per la Comissió de Govern el passat 22 de gener, hi ha
els Fòrums Joves com a espai de
relació i participació dels joves individuals i associats dins de les polítiques de joventut.
Dins aquest a dinàmica, el 8
d’abril es va dur a terme el primer
fòrum de l’any a Bellavista, on hi
van participar una trentena de joves i es va realitzar una mostra de
músiques al Centre de Joves. El 14
de maig, coincidint amb la Fira de
Sant Ponç, es va fer el Fòrum de
Corró d’Avall, on una vintena de joves es van poder expressar i opinar sobre diversos temes del seu
interès. Després de les vacances
d’estiu es durà a terme el tercer
Fòrum Jove, perquè els nois i noies de Corró d’Amunt, Llerona i
Marata puguin també aportar les
seves opinions.
Els objectius dels fòrums són:
> Poder dur a terme sessions dinàmiques on tothom es pugui
expressar i participar.
> Poder oferir canals alternatius

de difusió entre els joves
i l’administració.
> Espai participatiu i de
diàleg on oferir respostes realistes i responsables sobre les necessitats dels joves.
> Poder elaborar un
recull-diagnòstic de les
necessitats dels joves de
cara a la implantació del
Pla Director de Joventut.
> Fomentar la participació democràtica, participativa i corresponsable entre els joves.
El Fòrum Jove de Bellavista es va fer el 8 d’abril
> Cercar i innovar en
matèria de joventut.
La metodologia utilitzada en els projectes aquells que siguin viables
fòrums ha estat la creació de tres i se’ls atorgarà una temporalitat
grups de treball sobre habitatge, per als propers tres anys, en forsalut, treball, noves tecnologies, ma de Pla Integral de Joventut.
drogodependències, oci i lleure, etc.
Totes les propostes sectorials es
debatran a finals d’octubre o novembre per unificar una proposta
única. A aquestes propostes se’ls
El 28 d’abril es va dur a terme la
donarà un format tècnic amb presxerrada
L’aventura de buscar pis,
supost, viabilitat, objectius i es
a
càrrec
d’Avalot. L’associació va extransformaran en programes o
plicar a més d’una trentena d’assistents a la Biblioteca Municipal
els drets bàsics i els recursos a
tenir en compte i disponibles per a
comprar o llogar un pis.

Xerrada sobre
‘com buscar pis’
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»»»»» dinamització econòmica

Primer aniversari del viver d’empreses
Aquest mes de maig, el Viver
d’empreses de les Franqueses, ha
complert el seu primer any de funcionament i per aquest motiu es
va fer una celebració amb els representats de l’Ajuntament i les
empreses allotjades al viver.
La valoració del primer any de
funcionament ha estat molt positiva i amb la participació de totes les
parts s’han anat millorant les
instal·lacions així com l’organització interna.
En aquests moments hi ha quatre empreses ubicades en els mòduls de tallers:
> Muntatges elèctrics
> Automatització elèctrica de maquinària industrial
> Taller de manyeria
> Fusteria d’alumini
En els espais destinats a empreses de serveis hi ha cinc despatxos ocupats:

Equip de seguiment i avaluació del Viver d’empreses de les Franqueses

> Call center
> Serveis de cartografia i topografia
> Assessoria
> Importació i exportació de ma-

terial esportiu
> Enginyeria civil i mediambiental
En aquest moment, també hi ha
dues empreses que han optat pel
servei de domiciliació d’empreses.

L’àrea de Dinamització incrementa el nombre
d’assessoraments a autoemprenedors
L’Àrea de
Dinamització
Econòmica ha
assessorat
48 projectes
per crear la
seva pròpia
empresa
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El servei d’autoempresa de
l’Àrea de Dinamització Econòmica
ha anat incrementant el nombre
d’usuaris en aquests últims mesos.
Fins a mitjans de maig, s’han iniciat 48 assessoraments a autoemprenedors i, a diferència d’altres
anys, la majoria vénen amb el projecte amb una fase de maduresa
important i amb moltes possibilitats de poder-se portar a terme.

Els promotors dels projectes
provenen de diferents poblacions:
25 de les Franqueses, 6 de la Garr iga, 4 de Granollers, 3 de
Canovelles, 2 d’Aiguafreda, 2 de
l’Ametlla, 1 de Cardedeu, 1 de
Barcelona, 1 de Santa Maria de
Palautordera, 1 de l’Hospitalet de
Llobregat i 1 de Sant Celoni.
De la mateixa manera, també,
són de diferents sectors els pro-

jectes assessorats. Hem establert
una classificació, però dins de cada
un del apartats ens trobem amb
tipologia diferent de projecte:
> 20 Comerços
> 19 Serveis diversos
> 2 Producció i disseny
> 2 Construcció i afins
> 2 Bars
> 3 Altres
La ubicació del projecte empresarial no sempre coincideix amb el
municipi de procedència del promotor. Els assessoraments realitzats
durant els primers mesos de l’any
per lloc d’ubicació són: 24 a les
Franqueses, 6 a Granollers, 3 a
Canovelles, 2 a Aiguafreda, 2 a
Santa Eulàlia, 2 a la Garriga, 2 a
Barcelona, 1 a Tagamanent, 1 a
Vilanova, 1 a Lliçà d’Amunt, 1 a Centelles, 1 a Llinars, 1 a Santa Perpètua i 1 a Sant Celoni.

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

pàg. dotze

dinamització econòmica «««««

El Consell de la pagesia de les
Franqueses es posa en funcionament
Amb la voluntat de seguir potenciant el creixement econòmic del
municipi i adaptar-se a les necessitats actuals, es va creure necessari modificar el reglament intern
del Consell de la pagesia, entès
com a òrgan de participació ciutadana en la vida municipal, amb la
finalitat d’informar de totes aquelles qüestions que afectin l’activitat
agrícola, ramadera i forestal a més
de totes aquelles funcions que li
encomani el Ple de l’Ajuntament.
La protecció del medi rural, amb
polítiques tendents a la seva preservació i per evitar situacions que
puguin posar en perill una de les
riqueses més importants del nostre territori, el qual tenim l’obligació de preservar perquè en puguin
gaudir les generacions futures en
les millors condicions, constitueix
un deure i una responsabilitat, no
només dels poders públics, sinó de
tots els ciutadans, entitats i associacions implicades en aquest àmbit d’actuació.
El Ple de l’Ajuntament del 25 de
març va aprovar inicialment el reglament intern del Consell de la pagesia de les Franqueses del Vallès.
Les entitats que hi seran representades són: IACSI, ASAJA, Unió de

Els sectors agrícola, ramader i forestal estan representats en el Consell de la pagesia

Pagesos, el Consell del Poble de
Llerona, el Consell del Poble de Corró d’Amunt, Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall, Cooperativa
Agrària Comarcal, Centre Cultural
de Marata, Associació de Regants
Mig i Jubany, Associació de Regants Can Bou, Associació de Veïns de Bellavista i un representant

de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Ja s’han iniciat les primeres reunions per establir-ne el funcionament i la participació entre les diferents entitats representades, i
poder treure el màxim profit de la
participació de cada una d’elles.

BUSQUES FEINA? L’Ajuntament t’ajuda a trobar-ne!
Des de l’Àrea de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament de les Franqueses 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 puguin venir a consultar les diferents
ofertes laborals que ens han facilitat les empreses. La nostra tasca és facilitar a les empreses que tenen necessitat de cobrir algun
lloc de treball un seguit de currículums per tal
que puguin escollir el que més s’adapta al lloc
de treball.
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 els derivarà a les ofertes disponibles, fent-ne el seu posterior seguiment, o si
la persona està interessada en formació l’informarà de les diferents accions formatives
al seu abast.
Les persones que ja han passat la primera
entrevista amb la insertora laboral, poden venir cada dia de 9 a 14h al Club de la Feina,
espai on trobaran totes les ofertes laborals
disponibles en cada moment, tant les de la borsa pròpia, com les de la premsa i les de l’OTG.
El dilluns i el divendres, el Club de la Feina està
tutoritzat, i la resta de dies és d’autoconsulta.
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»»»»» governació

Actuació de la policia local en un
accident amb vessament de gasoil

Imatge del
camió bolcat
envoltat de
l’escuma que
van llançar
els bombers
a sobre del
gasoil
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La voluntat de proximitat i servei
al ciutadà queda de manifest en
moltes de les actuacions que realitza la policia local. La majoria
d’aquests serveis són molt clars i
la majoria de ciutadans ens relacionen directament a la feina que es
realitza, però hi ha altres serveis
on, per la seva complexitat, és important que els ciutadans entenguin quina és la nostra funció, que
és el que es fa i sobretot per què
es fa.
Un d’aquests casos va ser l’accident d’un camió carregat de gasoil
que va produir l’abocament d’uns
mil litres d’aquest carburant altament contaminant en un camp de
conreu al camí de Can Baliarda
(Corró d’Avall).
Les competències establertes
per llei ens obliguen a fer-nos càrrec de les actuacions a l’accident
emmarcades en els Plans d’Actuació d’Emergències, en aquest cas
el TRANSCAT, com a grup d’ordre
i assumir les actuacions que s’han
de portar a terme en aquests casos entre les quals destacaríem:
1) Atendre la zona immediata de
l’accident, auxiliant i evacuant les
víctimes. En el cas que ens ocupa
els membres de la nostra policia
local caporal 008 i agent 011 van
aconseguir rescatar el conductor
de l’interior de la cabina del camió.
2) Avisos als equips d’emergència, bombers i activació del Pla

Transcat.
3) Aïllar la zona al trànsit tant de
vehicles com de persones (almenys
100 metres), tot i que és aleatori
segons altres criteris (topografia,
perillositat d’explosió, etc.).
4) Identificar i complimentar les
diligències necessàries relatives a
l’accident amb identificació de persones i danys i reportatge fotogràfic.
5) Assegurar que els equips d’urgències treballin sense entrebancs.
6) Contactar amb l’Agència de
residus per tal que estableixi les
mesures a la zona d’abocament
d’hidrocarburs.
Aquest últim element és molt
important donat que potser molta
gent desconeix que aquestes terres on s’ha produït el vessament
són altament contaminants amb el
greu risc que molts dels components del vessament passin a la cadena tròfica i, per tant, constituei-

xin de forma indirecta un risc per
a les persones, a més de l’evident
perjudici directe al medi ambient.
De fet, la inspecció de l’Agència
Catalana de Residus després d’analitzar l’accident va ordenar que
el causant de l’accident retirés,
sempre amb coneixement del propietari del terrenys (que té la obligació de col·laborar), els 15 primers centímetres de profunditat
per uns 100 m2 de superfície de
les terres on s’havia produït el vessament, amb l’obligació que es traslladessin a un centre de tractament autoritzat per a la seva descontaminació, amb l’obligació d’aportar un certificat del tractament.
Per part nostra, el servei finalitza amb les diligències on és relacionen els fets i es fa la reconstrucció de l’accident, per tal de respondre davant les parts o les administracions que necessitin la informació per a les consegüents reclamacions de danys i responsabilitats.

Intervencions efectuades
per la Policia Local a l’abril
Disciplina viària:
> 371 denúncies en total, 325
de les quals són per infraccions a
les ordenances municipals de circulació (10 de les quals han estat per l’ús indegut de telèfons
mòbils), 9 a l’ordenança de convivència i 37 al reglament general
de circulació pels preceptes d’assegurances i llicències/permisos.
Policia assistencial:
> 2 intervencions en mediació
en conflictes familiars.
> 1 en baralles a la via pública.
> 3 en assistència de malalts
via pública.
> 5 en assistència a malalts a
domicili.
> 2 en assistència a menors
embriacs.
Policia de trànsit:
> 8 intervencions en accidents
sense ferits.

> 6 en accidents amb ferits (10
ferits).
> 34 per vehicles retirats al dipòsit per infracció.
> 6 per vehicles immobilitats.
Policia seguretat ciutadana:
> 21 atestats per faltes o delictes.
> 3 denúncies llei 1/92.
> 4 identificacions persones.
> 6 comprovacions alarmes
municipals.
> 6 comprovacions alarmes
privades.
Policia administrativa:
> 18 comprovacions permisos
llicències municipals.
> 8 comprovacions locals/similars.
> 1 acompanyament comissió
judicial.
> 9 protecció actes culturals/
esportius.

consells del poble «««««

Consell del Poble de Llerona
Consolidació dels recs
Recentment, a través d’una reunió entre representants de l’Agrupació de Regants del Pla i del Consell amb l’alcaldia i el regidor
d’Obres, Serveis i Medi Ambient,
s’han establert uns acords per treballar conjuntament amb la finalitat de realitzar obres de millora al
rec del Mig. Igual que temps enrera es va fer amb la presa del rec
d’en Jubany, es pretén fer els arranjaments necessaris de consolidació.
Vivendes per a joves
D’altra, banda, ja ha estat aprovada l’oferta a la Generalitat d’un
terreny municipal situat a la zona
del sector de Cal Cabrer, que anirà
destinat a la promoció de vivendes
per a joves.

El rec d’en Jubany ja es va consolidar temps enrera amb la construcció de la presa

El polígon Dorca de l’Ametlla
L’Ajuntament de l’Ametlla ens ha
exposat l’estudi previ per arranjar
la seva zona industrial de Can Dorca, que necessita passar la canalització de les aigües pluvials per la
zona del Pla. Des del Consell hem
exposat la voluntat de col·laborar,
però cal una solució global als pro-

blemes que generen al Pla de Llerona aquest i altres temes, sobretot
relacionats amb les aigües residuals d’algunes zones com l’àrea comercial Sant Jordi, entre d’altres.
Ramon Coma i Dosrius
President del Consell del Poble
de Llerona

Consell del Poble de Corró d’Amunt
És evident que aparentment el
Consell de Poble de Corró d’Amunt
ha canviat, i dic aparentment perquè en el fons continua exercint les
mateixes funcions que exercia. Es
continuen discutint el mateixos problemes: la carretera, les línies telefòniques, la festa major, les relacions entre entitats, etc., i el Consell de Poble continua sent la veu
d’enllaç entre els veïns de Corró
d’Amunt i l’Ajuntament. El pressupost del Consell és el mateix. Tot i
així algú en pot veure diferències, i
segurament hi són.
D’una banda ha deixat de ser la
corretja de transmissió del poder
i, per tant, s’ha afeblit la dedicació
de l’equip de govern envers Corró
d’Amunt juntament amb un endeutament municipal considerable. De
fet, l’equip de govern ha estat sempre més preocupat a atendre interessos conjunturals de les entitats, per bé que legítims i respectables, abans de crear infraestructura. Així s’entén, per exemple,
que encara manqui calefacció a les
antigues escoles.
Durant aquest any s’ha canviat
l’estil pel que fa a l’administració

del pressupost i això ha fet més
responsables els membres del
Consell de Poble a l’hora de triar
on van els diners i per a què. Tanmateix això ha democratitzat el funcionament del Consell ja que ha
obert el debat i es poden considerar més propostes.
Actualment és el conjunt del Consell de Poble qui decideix a on van
a parar els diners, si a les entitats
per tal que l’administrin com a entitats o bé al Consell de Poble com
a ens representant dels veïns. En
el darrer cas serien els mateixos
components del Consell els que
decidirien també en què s’han de
gastar.
Sovint es feia veure que el Consell de Poble feia més del que realment podia pel seu minso poder
econòmic. En realitat era l’Ajuntament qui aportava diners extres
que, per altra banda, no entendríem que ara no es continuessin
aportant.
Un altre punt diferencial és l’entesa, diguem-ne institucional, entre
el Consell de Poble com a representació de l’Ajuntament a Corró
d’Amunt i el mateix Ajuntament.

Estatutàriament, el president del
Consell representa l’alcalde (per
delegació d’aquest) quan actua en
nom del Consell de Poble. Així consta en els estatuts i així ho van acordar democràticament en el moment de constituir els Consells de
Poble. Llàstima que no tots els regidors de l’equip de govern ho entenguin d’aquesta manera.
Cal comentar també la situació
de la carretera i ens consta que
ben aviat s’ha de celebrar una reunió entre la Diputació i l’Ajuntament
amb aquest tema sobre la taula i
de la que hem d’esperar una solució satisfactòria, si més no, al tema
de la velocitat dels vehicles al seu
pas pel poble, perquè la remodelació del nucli urbà l’Ajuntament no
té previst que es pugui començar
abans del 2006.
Pel que fa a les línies telefòniques,
el Consell de Poble a tramès un escrit a la conselleria de Consum exposant la situació dels veïns com a
usuaris del telèfon.

juny
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Andreu Montañés i Huguet
President del Consell del Poble
de Corró d’Amunt
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»»»»» esports

El sènior femení d’handbol del CELF assoleix
l’ascens a Primera estatal davant la seva afició

Jugadores i
equip tècnic
amb la copa de
campiones del
sector que es
va jugar a les
Franqueses

L’equip sènior femení d’handbol
del Club Esportiu Les Franqueses
va assolir l’ascens de categoria i la
temporada vinent jugarà a la Primera divisió est atal. L’equip
franquesí va aconseguir la gesta
davant de la seva afició, ja que el
pavelló poliesportiu municipal de les
Franqueses del Vallès va acollir del
28 d’abril al 2 de maig un dels tres
tornejos sectorials (els altres dos
es van fer a Jaén i a Logronyo), en
què sis equips d’arreu de l’Estat espanyol es disputaven els dos primers llocs que donaven accés a
l’ascens a Primera estatal. Els

equips participants eren l’HC Puig
d’en Valls (1r classificat de les Balears), el BM Los Barrios (2n
d’Andalusia), el CH Picassent (1r de
València), el BM Ermua (2n
d’Euskadi), el Ro’casa Maspalomas
(1r de Canàries) i el CE Les Franqueses (1r de Catalunya).
Les franquesines van assolir
matemàticament l’ascens l’1 de
maig, gràcies a la victòria davant
el Picassent, amb el suport d’uns
600 seguidors que omplien de
gom a gom el pavelló, i la derrota
contra pronòstic del Ro’casa Maspalomas davant del BM Ermua.

L’extennista Manuel Orantes va fer una
xerrada al Centre de Recursos Agraris
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L’extennista professional Manuel
Orantes va ser a les Franqueses
divendres passat, 30 d’abril, per
fer-hi una xerrada sota el títol Tennis: passat, present i futur . Orantes,
que va ser convidat pel Patronat
Municipal d’Esports dins el Cicle de
conferències 2003-2004, va fer la
xerrada a les 19.30 h a la sala d’actes del Centre de Recursos
Agraris davant d’una trentena de persones.
Manuel Orantes, exjugador professional del circuit
D’esquerra a dreta, el regidor
Josep M. Dia, Manuel Orantes
i l’alcalde Francesc Torné

ATP i tres vegades guanyador del
Torneig Comte de Godó, va exposar les seves vivències personals
en el món del tennis i la visió que
té d’aquest esport en l’actualitat.
També va projectar un vídeo amb
imatges de la final de l’Open USA
de l’any 1975 que el va enfrontar
a Jimmy Connors.

Els resultats de l’equip franquesí
van ser els següents:
-CELF, 27 - BM Los Barrios, 14
-CELF, 27 - BM Ermua, 19
-CELF, 25 - H Puig d’en Valls, 17
-CELF, 27 - CH Picassent, 24
-CELF, 31 - Maspalomas, 28
Cal destacar la bona organització del torneig que va dur a terme
el CE Les Franqueses, que gràcies
a la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports i al patrocini de diverses marques comercials, va fer
que tot funcionés a la perfecció.

Recepcions d’equips
a l’ajuntament
En les darreres setmanes, l’Ajuntament ha ofert una recepció per
celebrar els èxits esportius dels
següents equips del municipi: al CF
Peña Los Amigos, pel primer lloc
assolit al Torneig Comarcal de Futbol de Lleure; al sènior femení
d’handbol del CE Les Franqueses,
pel seu ascens a la 1a divisió estatal; al CP Bellavista, per l’ascens del
sènior masculí A a 3a divisió; i als
equips sèniors masculins B i C de
bàsquet del CE Les Franqueses,
per haver pujat a 3a territorial. Cal
recordar també que el Club d’Escacs ha pujat a 1a provincial.

esports «««««

Cinc-centes persones participen a la
II Caminada Popular de les Franqueses
La II Caminada Popular de les
Franqueses, que es va celebrar el
25 d’abril al matí, va reunir un total de 500 participants, 170 més
que l’any passat. Els caminants van
fer un recorregut de 14 km amb
sortida i arribada a la plaça de
l’Ajuntament, que la majoria de participants van realitzar en poc més
de 3 hores. La inscripció, que enguany també es podia fer per la
xarxa Internet a través del portal
www.lesfranqueses.org/esports,
donava dret a l’esmorzar (una
botifarrada a la zona esportiva de
Corró d’Amunt), una samarreta i
al sorteig de regals.
Enguany, el Patronat Municipal

d’Esports va organitzar
per primera vegada un
concurs de fotografia entre els caminants. Els
guanyadors són els següents: Josep Miró en la
modalitat de color, Juan
Tejero en blanc i negre, i
Elisabet Camats en digital. A més, el jurat va concedir un accèssit a la fotografia més simpàtica a
Núria Ferrando. El lliurament de premis i inauguració de l’exposició es va
fer el 31 de maig passat
al primer pis del Complex
Esportiu Municipal.

Foto guanyadora en la modalitat de color. FOTO: Josep Miró

Èxit de participació i de públic a la Copa 450 participants
a la VIII Trobada
Catalana de BTT a Corró d’Amunt
Per tercer any consecutiu Cor- una bona participació. A la tarda, d’Activitat Física
ró d’Amunt va acollir una de les pro- 150 corredors van prendre part
ves del calendari de la Copa Cata- a la contrarrellotge.
per a la Gent Gran
lana Internacional de BTT, que es
va celebrar el 27 i 28 de març a la
zona esportiva municipal, organitzada pel Club Ciclista Corró d’Amunt. Tot i la pluja, dissabte al matí
es va desenvolupar la Kids Cup amb

El diumenge, amb molta més bonança meteorològica, i amb molta
concurrència de públic, uns 380
corredors i corredores van participar en les dues proves que es van
celebrar a les 10 i a les 12 h.

Uns vuitanta participants a la VIII Trobada
de Petanca a la zona esportiva de Llerona
El 24 d’abril va tenir lloc a la zona
esportiva de Llerona la VIII Trobada de Petanca, acte que s’havia de
fer el 13 de març però que es va
suspendre pels atemptats de l’11M. Es van reunir uns 80 jugadors i
jugadores provinents del Casal de
Gent Gran de Corró d’Avall, del Club
Petanca Llerona, del CP Bellavista

i del CP Corró d’Amunt.
La classificació del campionat,
que es va celebrar al matí, amb una
botifarrada inclosa, va quedar de
la següent manera:
1. CP Corró d’Amunt
2. CP Llerona
3. CP Bellavista
4. Casal de Gent Gran

El 9 de maig va tenir lloc a la zona
esportiva municipal de Corró d’Avall
la VIII Trobada Comarcal d’Activitat
Física per a la Gent Gran, activitat
organitzada pel PME que formava
part de la Jornada de Portes
Obertes a l’Esport de la Diputació i l’Agrupació Territorial de Consells Esportius de Barcelona, i que
enguany també era un acte associat al Fòrum Barcelona 2004.
L’activitat va comptar amb la participació de 450 persones, vingudes
de Canovelles, Granollers, Lliçà de
Vall, Sant Celoni, Sitges, Martorelles, la Garriga, Bigues i Riells, Parets i les Franqueses.
Foto de grup dels participants
a la VIII Trobada de Petanca

Activitat amb
paracaigudes
al camp de
futbol
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XIV Concurs Literari de Sant Jordi i
IV Premis de Recerca i Estudis Locals
El 24 d’abril es van lliurar a les
18 h al Teatre-Auditori de Bellavista
els premis del XIV Concurs Literari de Sant Jordi que organitza la
Biblioteca Municipal i els IV Premis
de Recerca i Estudis Locals que organitza el Patronat Municipal de
Cultura. L’acte va ser amenitzat pel
grup vocal De Calaix.
Pel que fa als primers, enguany
hi ha hagut una bona participació,
ja que s’hi han presentat un total
de 285 obres entre les quatre categories en què es podia participar
(cartes d’amor, cal·ligrames i rodolins, prosa i poesia). A banda dels
premis de vals a bescanviar per llibres, els guanyadors de cada categoria i modalitat van veure els
seus textos publicats en el suplement del número 22 de la revista
de la Biblioteca Mirador, que es va
distribuir el mateix dia del lliurament entre els assistents. Enguany, tots els participants van
rebre un estoig com a obsequi de
l’organització. Tot i que el Concurs
Literari de Sant Jordi va adreçat a tothom a qui li agradi escriure, algunes escoles del municipi hi participen activament.
En aquesta catorzena edició,
l’Escola d’Adults i el CEIP Joan
Sanpera han tingut una molt

vine a
sentir
romanços

>

A dalt, els guanyadors de la categoria E en Poesia del Concurs Literari. A baix, Enric
Garcia-Pey recollint el premi de mans del regidor Coma. FOTOS: Sara M. Fotografia

bona participació.
Pel que fa a la 4a edició dels Premis de Recerca i Estudis Locals que
el Patronat Municipal de Cultura
organitza per fomentar la investigació entre els joves i estudiosos
de totes les edats, els premiats
d’enguany van ser els següents:
-En la categoria A, per a alumnes de cicle superior de primària,
secundària o batxillerat, es van pre-

miar tres treballs: Agricultura i ramaderia comarcal, d’Agnès Taulats;
Geometria fractal: arquitectura
dels arbres, de Lluís Casanovas; i
La qualitat del Congost, d’Àlex
Roldos i Laura Santos.
-En la categoria B, per a la resta
de participants, es va premiar el
treball Els noms de llocs i de casa
del terme de les Franqueses del
Vallès, d’Enric Garcia-Pey.

II Trobada de Romancers

> Divendres, 9 de juliol, 22 h

Aquitrabe
Romancero de tradición oral de Jaén
Els amants d’Amèlia
Neo-romanços i corrandes d’amor i d’odi
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> Dissabte, 10 de juliol, 22 h

Maurizio Martinotti
Romanços del Piemont
Terregada (Miquel Gil + Psàlite + Lídia Pujol)
Romanços de Terregada
> A la plaça del Centre Cultural de Bellavista
> Org. Patronat Municipal de Cultura Entrada gratuïta

cultura i educació «««««

La Fira de Sant Ponç compleix 15 anys

1. Exposició
de plantes
remeieres.
2. Un dels
artesans de la
Fira treballant
la fusta.
3. Una imatge
general de
diumenge a la
tarda.
4. Exhibició de
ball country

2
1

3

4

Ja fa 15 anys que es celebra la
Fira de Sant Ponç a les Franqueses, de la mà de l’Associació Cívica
i Cultural de Corró d’Avall i del Patronat Municipal de Cultura i l’Àrea
de Benestar Social, Joventut i Sanitat, per part de l’Ajuntament. Enguany la festa va començar el 14

de maig, divendres, amb tot un seguit d’activitats per a nois i noies a
l’entorn del Fòrum Jove. L’endemà,
dissabte, es van fer un munt d’activitats a Can Ganduxer, de les quals
destaquen el concert de gralla, el
taller de danses tradicionals i el ball
amb Zafarí i La Boina Riallera.

Ja diumenge, la jornada va transcórrer amb la tradicional visita a
les parades d’artesania i de diferents entitats i amb l’arrossada
que va reunir desenes de persones
a la nau de Can Ganduxer. Van cloure la Fira l’exhibició de balls country
i la degustació de l’aigua de Corró.

Bibliopiscina al
Complex Esportiu

Taller per aprendre Concentració de
el ball de l’espolsada recursos formatius

La Biblioteca Municipal, en collaboració amb el Patronat Municipal d’Esports, organitza per segon
any la Bibliopiscina. Una oferta que
combina lectura amb descans en
un entorn com el que ofereix la piscina d’estiu. De l’1 al 30 de juliol el
personal de la Biblioteca atendrà
els usuaris en una carpa on es podrà trobar la premsa, diària i comarcal, revistes d’entreteniment,
passatemps i llibres, tant per a infants i joves com per a adults. La
utilització del servei s’adreça a tots
els usuaris de la piscina de dilluns
a divendres de 14.30 a 19.00 h.
Amb la Bibliopiscina, la Biblioteca
desenvolupa una de les seves línies d’actuació: apropar els serveis
que presta al ciutadà des del màxim d’àmbits locals possibles.

Amb la voluntat de fomentar el
ball de l’espolsada el PMC ha iniciat una col·laboració amb l’acadèmia En Dansa per tal d’oferir a les
escoles del municipi la realització
d’un taller que faciliti l’apropament
i la iniciació a l’aprenentatge del
ball, durant el curs 2004-2005.

Un estudi fet per la Diputació de
Barcelona sobre la transició escola-treball dels franquesins posa de
manifest la concentració de recursos formatius que s’ha assolit en
el nostre municipi, on destaquen
serveis com la UEC comarcal o el
projecte RODA.

La Festa Major de Corró d’Avall, a punt
La comissió organitzadora ja ha
enllestit el programa de la Festa
Major de Corró d’Avall, que se celebrarà del 17 al 20 de setembre.
Aquest any s’editaran dotze mil
exemplars de L’ Espolsada, diari de
la festa major , amb entrevistes,
articles i fotografies dels actes programats. A més dels actes tradicionals estan previstes, entre d’altres, les actuacions d’Els Encen-

draires, Els Tranquils, Omelé, La
Belle Image, la Banda d’en Vinaixa,
Desastrosus Cirkus, Ekilikua, Entre
Caixes, Total Nemos, Orquestra
Amoga, La Cremallera i Xirriquiteula. Com a novetat cal destacar la
proposta Les Fonts de Corró, amb
la qual es vol crear una sana competència entre carrers, els quals
hauran de preparar una font que
subministri una beguda secreta.
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Molta marxa a l’Escola Municipal
de Música Claudi Arimany
L’activitat de final de curs a l’Escola Municipal de Música Claudi
Arimany ha estat frenètica. Des de
mitjans de maig, els alumnes de
l’escola van estar assajant de valent perquè el concert de fi de curs
al Gran Teatre del Liceu del 27 de
maig sortís a la perfecció, amb la
interpretació de la cantata El flautista d’Hamelín. A més, del 20 de
maig al 8 de juny s’ha dut a terme
el III Cicle de Joves Intèrprets Diego

Hernández, una trobada ja consolidada en el panorama musical comarcal, amb un nivell molt alt dels
participants. Mentrestant, també
s’ha assajat el concert de fi de curs
que s’havia de fer el 21 de juny a
Bellavista (amb l’edició d’aquest
butlletí ja tancada) i s’han preparat les activitats del “Juliol musical”
com cada any. És evident que l’Escola Municipal de Música de les
Franqueses té molta marxa!

Nou llibre de la Col·lecció Les Franqueses
el podreu trobar a la Biblioteca i a
la Sala de Lectura Can Ganduxer.
D’altra banda, el PMC també ha
editat el tercer volum de la col·lecció Monografies d’història local,
que porta per títol Arquitectura
religiosa a les Franqueses del
Vallès. L’autora n’és Núria Boltà.

II Trobada de
Romancers
Les Franqueses va participar
l’any 2003 al Festival Trobadors i
Joglars, iniciant un cicle dedicat al
ric món dels romanços. Ens proposàvem començar un recorregut
per la diversitat del romancer: des
dels antics de temàtica èpica-històrica dels joglars medievals als
contemporanis. Aquest any, la segona Trobada se celebrarà les nits
del 9 i 10 de juliol, a la plaça del
Centre Cultural de Bellavista.
Quatre formacions integrades
per cantants, músics i romancers
d’Andalusia, Catalunya, el País Valencià i el Piemont, us presentaran
repertoris basats en els romanços, especialment preparats per a
aquesta edició. Una programació
de molta qualitat que, n’estem segurs, ús agradarà. Podeu consultar el programa a la pàgina 18
d’aquest butlletí.

Cinema a la fresca Subvencions a
Totes les projeccions són gratuescoles i AMPA’s
ïtes i començaran a les 22 h.

vine
a la
festa
major

Aquest any, el PMC ha editat el
llibre Les Franqueses: els nostres
pobles i la nostra gent a través de
la memòria popular, el quart volum
de la Col·lecció Les Franqueses,
dedicat a recollir la nostra història
més recent contada per testimonis vius. L’autor del llibre, que també mostra imatges dels diferents
nuclis de població en diferents èpoques, és el periodista Paco Monja.
El llibre va sortir per Sant Jordi i

>
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> 1 de juliol, a la plaça del Centre Cultural de Bellavista: Troya .
> 17 de juliol, zona esportiva de
Corró d’Amunt: Escooby-Doo 2.
> 24 de juliol, plaça Mn. Baixeres: Cuando menos te lo esperas.
> 25 de juliol, plaça de Marata:
pel·lícula a determinar.
> 31 de juliol, plaça del Centre
Cultural de Bellavista: Harry Potter
y el prisionero de Azkaban.
> 10 de setembre, camp de futbol de Llerona: El último samurai.

El passat 13 de febrer es tancava el termini de sol·licitud de subvencions econòmiques per als centres d’educació públics i per a les
associacions de pares i mares
d’alumnes. L’Ajuntament ha destinat un pressupost de més 20.000
euros per finançar activitats com
les colònies escolars, la compra de
llibres per a la biblioteca, la compra de material de laboratori i activitats lúdico-formatives o celebracions dels centres escolars.

5 festes majors a les Franqueses

> Bellavista > > > > > > > > > > del 2 al 4 de juliol
> Marata > > > > > > del 30 de juliol a l’1 d’agost
> Corró d’Amunt > > > > > > > del 6 al 8 d’agost
> Llerona > > > > > > > > del 6 al 10 de setembre
> Corró d’Avall > > > > del 17 al 20 de setembre

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

Consells per tenir una relació
saludable amb el sol
Estar bronzejat està de moda,
però prendre el sol també envelleix
la pell i pot causar càncer de pell.
Com ens podem protegir del sol?
> Prendre’l durant les hores en
què el sol és més suau (abans de
les 12 del migdia i després de les
5 de la tarda).
> Utilitzar cremes protectores
adequades i resistents a l’aigua.
Posar-ne una capa generosa per
tot el cos. No oblidar les orelles, les
parpelles ni els llavis.
> Posar-nos la crema a casa, una
mitja hora abans de prendre el sol
i tornar-nos-la a posar després de
cada bany i cada dues hores.
> Protegir-nos amb roba, gorres,
ulleres i parasols. També cal saber
que el sol es reflecteix a la sorra,
l’aigua del mar, la neu o l’herba i
que també ens podem cremar
sota el parasol.
> Beure aigua abundant mentre
es pren el sol i també després.
> Els dies previs a prendre el sol
va bé posar-se crema hidratant a
la cara i el cos.
> Dutxar-nos i posar-nos crema
hidratant després d’haver pres el
sol.
Qui i quan podem prendre el sol?
> Als infants se’ls ha de protegir
encara més del sol perquè la seva
pell no està preparada i el sol els
fa més mal el dia que el prenen,
però també amb els anys aniran
tenint una pell més envellida i amb
més risc de càncer. Els infants de
menys de tres anys no estan preparats per prendre el sol.
> Les dones embarassades han
de protegir-se bé del sol per evitar

que els surtin taques fosques a la cara.
> Les persones de pell
més blanca, a qui normalment els costa més posarse morenes, són les que
s’han de protegir més del
sol i la crema que han d’utilitzar ha de tenir un factor
de protecció de 30 o
més. Els infants sempre
han d’utilitzar un factor de
protecció alt.
> Les persones que es
posen morenes amb
facilitat també han
d’utilitzar crema,
com a mínim de
factor de protecció de 15.
> Si vostè té
alguna malaltia de la
pell,
pregunti
al seu
metge si li
convé pr endre el sol.
I recordi:
> Les colònies i perfums poden ocasionar
taques quan es pren el
sol.
> No utilitzi cremes
de la temporada passada.
> Els raigs UVA artificials també envelleixen i poden causar càncer de pell.
> També ens hem de
protegir del sol a
l’hivern.
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»»»»» horaris dels centres de salut
> CAP LES FRANQUESES (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
ESPECIALITAT
> Medicina general

PROFESSIONAL

VISITA

HORARI

Marcas Vila, Àlex

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

Olid Cobos, Francisco
Palero Cadirat, Olga
Alier Soler, Rosa
Català Subirats, M. Rosa
Rebordosa Serras, Josep
Torralba López, Matilde

> Pediatria

Uriz Urzainqui, Nieves
Valero Garcia, Àngels
Benedé Pallerols, Jordi
Ducet Vilardell, Purificación
Romo Cruz, Lourdes

> Infermeria

Albarrán Molina, Consuelo
Conde García, Carmen
De Miguel Aznar, Àngels
Méndez Blanco, Soledad
Orti Grifé, Rosa
Palma Pérez, Laura
Rodríguez Lorente, Maribel

> Infermeria PED
> PASSIR Llevadora
> Assistent social
> Extraccions
> Odontologia
> PADES Metges
> PADES Infermeria

> PADES T. Social

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

CONSULTA
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)

juny

> Medicina general

Hernández Huet, Enric

> Pediatria
> Infermeria

Pujol Fernández, Carles
Velayos Balcells, Ramon
Puig Hernández, Artur
Villar Gorli, Esther Raquel
Albaladejo Quesada, Nati

> Infermeria PED
> PASSIR Llevadora
> Assistent social
> Extraccions

Simon Garcia, Gemma
Saborit Marín, M. Isabel
Roura Escrigas, Imma
Sarrado Montané, Mercè
Pardo Casado, Agustín
Infermeria

dos mil quatre
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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
9 a 11 h
10 a 12.30
15 a 18 h
10 a 12.30
15 a 18.30
10 a 12.30
9 a 13 h

1
1
2
2
h
h
h
h
h

4
0
0
3
3
6
5
5
6

calaix de sastre «««««
»» Calendari fiscal 2004
Mercat Municipal 4t trimestre 2003: de l’1 de desembre de 2003 al 2 de febrer de 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).
○

○

○

○

○

○

○

○

Mercat Municipal 1r trimestre 2004: del 5 de març al 5 de maig de 2004
Impost Vehicles Tracció Mecànica: del 5 de març al 5 de maig de 2004
Taxa Recollida d’Escombraries: del 2 d’abril al 4 de juny de 2004
Impost Béns Immobles - Urbans: del 2 d’abril al 4 de juny de 2004
Taxa Cementiri Municipal: del 2 d’abril al 4 de juny de 2004
Taxa Entrada Vehicles - Guals: del 2 d’abril al 4 de juny de 2004
Mercat Municipal 2n trimestre 2004: de l’1 de juny al 2 d’agost de 2004

○

Mercat Municipal 3r trimestre 2004: de l’1 de setembre al 2 de novembre de 2004
Impost Béns Immobles - Rústics: del 3 de setembre al 5 de novembre de 2004
Impost sobre Activitats Econòmiques: del 3 de setembre al 5 de novembre de 2004

>

Mercat Municipal 4t trimestre 2004: de l’1 de desembre de 2004 a l’1 de febrer de 2005
Per facilitar la gestió recomanem domiciliar els rebuts pel banc, cobrament que es faria just a la meitat del període de
recaptació, de la qual cosa vostè serà degudament informat, amb la suficient antelació mitjançant una carta informativa

»» Adreces electròniques de l’Ajuntament
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

»» Calendari de festes per a l’any 2004
1
6
9
12
1
21
24
2
31
7
8
11
20
12
1
6
8
25

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

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

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

»» Horari del SAC*
*Servei d’Atenció a la Ciutadania
De dilluns a divendres
de 8.30 a 14.00 h
I dijous (exc. del 15 de juny al 15 de setembre)
de 16.00 a 18.00 h
*El SAC està situat a:
> l’edifici de l’ajuntament
tel. 93 846 76 76
> C/ Aragó, 24 (Bellavista)
tel. 93 846 45 42

»» Urgències mèdiques
(Corró d’Avall, Llerona, Marata,
Corró d’Amunt, Bellavista i
Granollers Nord)
> De dilluns a divendres: a partir de
les 19 h, truqueu al 061.
> Dissabtes: de 9 a 17 h, dirigiu-vos
al CAP Les Franqueses (C/ Girona,
290). A partir de les 17 h, truqueu
al 061.
> Diumenges i festius: truqueu al
061.

»» Injectables i cures
> Dissabtes: de 9 a 9.30 h, injectables, i de 9.30 a 10 h, cures, al CAP
Les Franqueses; a partir de les 17
h, a l’Hospital General de Granollers.
> Diumenges i festius: dirigiu-vos a
l’Hospital General de Granollers.

»» TV Les Franqueses

juny

dos mil quatre

Canal 55 de la UHF
> Els dimecres, 14.30 h i 20.30 h
> Els diumenges, 14.30 h i 20.30 h

LFDV
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