»»»»» 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

> Ajuntament

> Centres de salut
> Farmàcies

> Centres per a la gent gran

> Instal. lacions esportives
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

> Centres culturals

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

93 840 57 80
93 846 65 06

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
620 00 65 23
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

> Transports
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

> 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

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

opinió «««««

FOTO: Dolors Porredon

Formació professional a
les Franqueses

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

El passat mes de setembre es
va posar en funcionament el Centre Tècnic del Vallès, escola de formació professional amb l’especialització d’automoció, amb les branques de planxa, pintura i mecànica
per a cotxes i motos.
Amb aquest nou equipament
educatiu per als joves del municipi

i de la resta de la comarca, es completen les possibilitats formatives
que hem posat al seu abast i que
són una alternativa molt interessant i atractiva als estudis reglats
existents, ja que permet aprendre
un ofici i poder entrar al món laboral amb garantia de qualitat.
Anys enrere, les Franqueses no
disposava de gaires recursos educatius, però en els últims anys
s’han anat consolidant, i ara podem
comptar amb l’Institut de Secundària, el Centre Tècnic del Vallès,
el Centre d’Innovació i Formació
Ocupacional (CIFO) i el Centre de
Recursos Agraris. En l’actualitat
s’ha avançat molt en matèria for-

mativa al municipi i cal seguir treballant per tal de tenir més bons
serveis i potenciar aquesta estructura tan important.
Cal destacar la importància que
té l’equipament municipal on hi
havia les antigues casernes militars, que es consolida com una
zona de primer ordre de servei a
les persones.
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»»»»» opinió

Falsa modernització

Ferran Gontán i Ferrer
Regidor d’Els Verds
ferrangontan@elsverds.org

D’aquí a uns dies s’ha de renovar la concessió de la recollida d’escombraries. Aquesta és una ocasió immillorable per aconseguir, a
les Franqueses, una gestió dels
residus útil, moderna, eficaç i de la
que totes les persones que hi vivim i hi treballem ens sentim partícips.

vine a
la fira

Abans de res voldria aclarir dos
conceptes previs:
Primer: quan parlem de recollida selectiva de residus, hem de
tenir en compte la regla de les tres
R (Reduir, Reutilitzar, Reciclar).
Aquesta regla és primordial aplicar-la en aquest ordre i no com
ara, que sembla que l’única R que
existeix és la del Reciclatge. Les
empreses han de canviar els processos de producció i apostar per
la reducció i la reutilització.
Segon: els ciutadans som una
part impor tant en el procés de

selecció, però mai hem de ser la
solució màgica que posi fi als problemes dels residus. Tenim una
responsabilit at molt important,
perquè podem canviar hàbits als
qui generen els residus. Reduir residus a l’hora d’anar a comprar; rebutjant aquells productes que porten tota mena d’embolcalls inútils.
Reutilitzar comprant productes
amb envasos retornables. I a l’hora de Reciclar, fer una tria correcta. Encara hi ha massa cartons i
plàstics en els contenidors de brossa no seleccionada.
Tornant al principi, en els propers
mesos s’ha de renovar la concessió de la recollida selectiva d’escombraries i no ens podem permetre, com a ciutadans, que tota la
millora que es faci sigui a nivell de
sistemes de recollida mecànica
(sense inter venció d’operaris) o
purament estètics, fent desaparèixer els contenidors de la nostra
vista. Això seria com amagar la
pols sota l’estora.
Els Verds creiem que s’han de
posar en marxa eines de participació en la que tots hi puguem dir
la nostra (veïns, entitats, industrials, polítics, tècnics, etc.), i decidir
entre tots com ha de ser la gestió
dels residus a les Franqueses. Que
no paguem? Doncs hem de poder
decidir. Aquesta participació ens ha
de portar a un convenciment ge-

neral que no podem continuar generant residus de manera descontrolada.
Els Verds apostem per una política de fiscalització positiva, perquè
les empreses modifiquin els seus
sis temes de producció i apostin
per la reducció i la reutilització. Això
inclou la reducció o eliminació d’enviaments de productes contaminants al medi.
Als consumidor s no se’ns pot
mar tiritzar més amb la recollida
selectiva, per això apostem perquè
la recollida selectiva sigui mitjançant el mètode del porta a por ta.
Aquesta cosa tan estranya és la
recollida de brossa que fèiem servir fa deu o quinze anys en el nostr e municipi, però ara seria de
maner a selectiva. L’avant atg e
d’aquest sistema és que es recull
més i millor la brossa seleccionada. Hi ha pobles com Tona o
Vilassar on es fa la recollida porta
a por ta i els resultats són espectaculars.
El govern de CiU no pot deixar
passar aquesta oportunitat i ha
d’apostar perquè entre tots canviem el sistema de gestió de residus, cap a un model útil, modern i
eficaç. No fer això seria quedar-nos
només en una falsa modernització.
Salut i ecologia.

> Vine a la VIII Fira de Nadal i IV Fira Comercial
Els dies 20 i 21 de desembre de 2003 <
desembre
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> Al Centre de Recursos Agraris
Masia Can Ribas. Camí Antic de Vic, 10 <
> Obert de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

LFDV

pàg. quatre

Org. Àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de les Franqueses <
Col·l. Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les Franqueses <

eleccions al parlament «««««

CiU guanya a les Franqueses del Vallès
per quatre-cents vots de diferència
En les eleccions al Parlament de un 8,70%; i Iniciativa per Catalunya tes candidatures menys votades,
Catalunya que es van celebrar el Verds-Esquerra Unida i Alternativa destaquen les d’Els Verds-Alterna16 de novembre passat, el partit (ICV-EUA), 343, el 5,25%.
tiva Ecologista (EV-EA), que va obA banda d’aquests cinc partits tenir 46 vots, i la Plataforma per
Convergència i Unió (CiU) va ser qui
va obtenir els
Catalunya
millors r esul(PxC), a qui van
tats en rebre
votar 17 perun t ot al de
sones. A més,
2.445 v ots,
també es van
que represenregis trar 55
ten un 37,40%
vots en blanc i
de les perso18 de nuls, un
nes que van vo0,84% i un
tar. En segon
0,28% respeclloc va quedar
tivament.
el Par tit dels
La participaSocialistes de
ció dels franCat alunya-Ciuquesins en les
t adans
pel
eleccions al
Canvi (PSCParlament de
CpC), que va
Catalunya del
r ebre
el
2003 va ser si
31,31% de sufa no fa la maEls carrers van estar plens durant dues setmanes de propaganda electoral
por t
amb
teixa que en les
2.047 vots. Darrera seu, Esquer- majoritaris, els electors també de l’any 1999, un 58,37% pel
ra Republicana de Catalunya (ERC) podien votar entre tretze candida- 58,83% de fa quatre anys. El que
va obtenir 968 vots, el 14,81% tures més, les quals van rebre 92 vol dir que van dipositar el seu vot
dels votants; el Partit Popular de vots en total, el que representa un a les urnes 6.537 de les 11.199
Catalunya (PPC) en va rebre 569, 1,41% dels votants. Entre aques- persones amb dret a vot.

A continuació us mostrem tres quadres d’informació sobre les eleccions a les Franqueses: un
sobre els resultats per nucli de població, un altre compara els resultats amb eleccions anteriors
a les Franqueses, i l’últim compara els resultats del 16 de novembre al nostre municipi amb la
comarca i amb el país. Si en voleu més informació, podeu consultar el web www.lesfranqueses.org.

>> RESULTATS A LES FRANQUESES PER NUCLIS DE POBLACIÓ
POBLES / PARTITS

CIU

PSC-CpC

ERC

PPC

ICV-EUA

TOTAL

Bellavista

843

1.157

191

315

136

2.712

Marata i Corró d’Amunt

154

30

88

22

22

322

Llerona

301

33

130

21

26

518

Corró d’Avall

1.147

827

559

211

159

2.985

TOTAL

2.445

2.047

968

569

343

6.537

desembre
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»»»»» eleccions al parlament
>> COMPARATIVA AMB ELECCIONS ANTERIORS A LES FRANQUESES
ELECCIONS / PARTITS

CIU

PSC-CpC

ERC

PPC

ICV-EUA

Eleccions al Parlament 2003

2.445

2.047

968

569

343

Eleccions Municipals 2003

2.869

1.229

945

330

239

Eleccions al Parlament 1999

2.456

2.226

401

342

133

>> COMPARATIVA ELECCIONS AL PARLAMENT 2003 AMB COMARCA I PAÍS
ZONES / PARTITS
Les Franqueses del Vallès
Vallès Oriental
Catalunya

CIU

PSC-CpC

ERC

PPC

ICV-EUA

2.445

2.047

968

569

343

37,40%

31,31%

14,81%

8,70%

5,25%

54.764

51.361

26.206

16.833

11.640

33,36%

31,28%

15,96%

10,25%

7,09%

1.018.115 1.026.030 542.045 390.650 240.358
30,93%

31,17%

16,47%

11,87%

7,30%

»»»»» hisenda

El Ple del mes d’octubre va aprovar les
ordenances fiscals per a l’any 2004

La taxa
d’escombraries
ha pujat un
15% per poder
fer front al
dèficit que
genera aquest
servei

desembre
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En el Ple del dia 30 d’octubre es
van aprovar provisionalment les ordenances fiscals per a l’any 2004,
i que, per tant, entraran en vigor a
partir del proper 1 de gener.
Les ordenances fiscals regulen
tots els tributs, és a dir, els impostos com l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), sobre Activitats Econòmiques (IAE), el de vehicles, i altres, així com les taxes municipals
com són les de recollida d’escom-

braries, les del cementiri municipal o els certificats emesos per
l’Ajuntament, tràmits urbanístics,
entre d’altres.
El criteri general adoptat per
revisar aquestes taxes, així com
l’Impost sobre Vehicles, ha estat
actualitzar-les amb l’increment del
cost de la vida, és a dir, un 3,5%,
que és l’Index General de Preus al
Consum a Catalunya durant el darrer any. D’aquest criteri, però, s’ha
exclòs la taxa de recollida d’escombraries, que ha tingut un increment
superior, d’un 15%, ja que aquest
servei continua sent notòriament
deficitari per a l’Ajuntament, tot i
que la normativa vigent disposa que
aquesta taxa ha de cobrir plenament el cost del servei.
També s’ha exclòs d’aquesta puja

general l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), perquè aquest impost únicament tindrà la variació que fixa
l’Estat dins dels deu anys següents
des que s’apliquen nous valors cadas tr als, cas en què es troba
aquest municipi.
Quant al referit IAE, atesa la davallada que ha comportat en la recaptació l’exempció fiscal per a
aquells contribuents que facturin
menys d’un milió d’euros anuals,
s’ha incr ementat en 15%, per
amortir aquesta reducció dels recursos municipals.
Per a qualsevol dubte, us podeu
dirigir a l’oficina que l’Organisme de
Gestió Tributària té a l’ajuntament,
que és l’entitat que s’encarrega de
la gestió d’aquests tributs municipals.

benestar social i joventut «««««

L’associació APADIS d’ajut al discapacitat
inaugura el local cedit per l’Ajuntament
El 23 de novembre, a les 12 h,
l’Associació de Pares i Adults amb
Discapacitats (APADIS) va inaugurar les instal·lacions que els ha cedit l’Ajuntament a l’edifici de l’Escola d’Adults amb l’assistència de
300 per sones, entre els quals
José Mari Bakero, exjugador del FC
Barcelona, Climent Giné, professor
d’Educació Especial de la Facultat
de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la
Universit at Ramon Llull, que van
actuar com a padrins de l’associació, així com Francesc Torné, alcalde de les Franqueses, i d’altres
membres del consistori. El conegut actor Joel Joan, que també
havia d’assis tir a la festa, no va
poder fer-ho finalment però es va
comunicar amb els nois i noies per
correu electrònic i es va comprometre a visitar-los més endavant.
APADIS és una entit at sense
ànim de lucre que promou la integració i normalització de les persones amb discapacitat, així com
l’atenció als seus familiars. L’associació, que està fent els passos
necessaris per esdevenir fundació,
va néixer a Granollers sota el nom
de Pardals l’any 1994. Fa dos anys
es van canviar el nom i per problemes d’espai van demanar a l’Ajuntament de les Franqueses la cessió d’un equipament per poder desenvolupar les seves activitats. Actualment, gràcies a un conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i
l’entitat, disposen d’uns 300 m2
situats a la primera planta de l’edifici de l’Escola d’Adults, l’antiga escola de Bellavista, on fan ús de les
instal·lacions una cinquantena de
persones amb discapacitat.
APADIS, que l’any passat va guanyar el Premi al Voluntariat que
promou la Fundació Telef ónica,
Antena 3 TV, Onca Cero i Atento
Espanya en col·laboració amb la

Plataforma per a la promoció del
voluntariat a Espanya i el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, ofereix diferents serveis als seus associats, que actualment són 140:
-Centre de tarda de dilluns a divendres on es realitzen diverses
activitats relacionades amb el
temps de lleure (classes d’informàtica, grup de lleure, expressió corporal, grup de pares, interne t,
música, futbol...), i també s’ofereix
atenció logopèdica, fisioterapèutica
i psicològica.
-Esplai de caps de setmana

-Casal d’estiu
-Servei de respir familiar (cangurs...)
-Assessorament jurídic
A banda d’aq uests ser veis,
APADIS també està portant a terme un innovador projecte d’inserció laboral que consisteix a acompanyar les persones amb discapacitat a la mateixa empresa per tal
d’ensenyar-los a fer la feina i donar-los suport durant les primeres
setmanes per garantir una major
autonomia de la persona tant en
l’àmbit laboral com social.

Una de les
moltes
activitats que
es realitzen a
APADIS és un
curset
d’iniciació a la
informàtica
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Els socis també disposen d’una sala
de jocs a les instal·lacions del centre

LFDV
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»»»»» benestar social i joventut

Molta participació de nois i noies a la
Festa de les Golfes i el Fòrum Jove
El 25 d’octubre es va dur a terme al Centre Cultural de Bellavista
la Festa de les Golfes i el segon Fòrum de Joves de Bellavista. Aquesta festa, organitzada pel Centre
municipal de Joves de Bellavista,
està adreçada a infants i joves ja
que és una jornada de portes obertes del Centre per donar a conèixer les activitats que s’hi realitzen.
Durant tota la tarda es va poder
gaudir d’un seguit d’activitats: un
taller de fanalets, un de maquillatge de monstres, un de fantasmes
voladors, inflables, ludoteca i un taller de DJ. Aquest any hi ha hagut
una important participació i implicació dels propis joves, que van fer
una exhibició del taller de break
dance que es fa al Centre Municipal de Joves de Bellavista i una del
taller de dansa moderna que es fa
al Centre Municipal de Joves de

Corró d’Avall. També es va realitzar un túnel del terror organitzat
per un grup de joves del propi centre. Ells mateixos el van dissenyar,
construir, van elaborar els personatges, maquillatge i decorats durant tot un mes de feina. A la festa
també hi van participar els diables
Encendraires i els timbalers.
A la cloenda de la Festa es va
iniciar el segon Fòrum de Joves. Hi
van prendre part un total de vint
joves, els quals van expressar la
seva opinió sobre les respostes
que l’Ajuntament va presentar a les
demandes del 1r Fòrum i noves inquietuds i demandes que van sorgir al llarg de la sessió. Un cop finalitzat el Fòrum es va convidar tots
els assistents a un pa amb tomàquet. Cal agrair el gran esforç realitzat per tot els joves, que enguany
s’han implicat molt en les activitats.

Taller de maquillatge de monstres

Taller de fanalets

Túnel del terror

Taller de DJ

Exhibició del taller de break dance

2a edició del Fòrum Jove de Bellavista

Taller de fantasmes voladors

Inflables i ludoteca

Xerrada de cuina
per a la gent gran

desembre
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El passat mes d’octubre, dins del
Programa de dinamització per a la
gent gran que es porta a terme
des de l’Àrea de Benestar Social,
Joventut i Sanitat es va organitzar
una conferència sobre La cuina de
tardor , a càrrec del cuiner Pep
Salsetes, molt conegut a la nostra
comarca per les seves especialitats culinàries. L’acte es va centrar
sobretot en la cuina del bolet, producte i aliment estrella en aquesta època de l’any. Uns setanta assistents es van interessar força
pels consells i explicacions i van estar molt participatius.
La conferència es va fer a Can
Ganduxer el dia 15 d’octubre i tots
els assistents van poder gaudir
dels saborosos tastets de tardor
que es van oferir al cloure l’acte,
elaborats pel propi Pep Salsetes.

LFDV
pàg. vuit

benestar social i joventut «««««

Exposició i taller sobre els grafits al
Centre Cultural de Bellavista

Fotografies
de la visita a
l’exposició i de
la preparació
en paper del
disseny del
grafit

El Servei d’Informació Juvenil va
organitzar del 3 al 25 de novembre al Centre Cultural de Bellavista
l’exposició Graffiti... Grafits... 6000
anys de llenguatge marginal , un viatge visual i conceptual de la mà
d’una significativa selecció d’imatges de Cat alunya i d’Andor ra.
Aquesta exposició, oberta al públic
en horari del Centre Cultural de
Bellavista, ha estat visitada també
per diversos grups de l’IES Lauro i
dels Centres Municipals de Joves.
El Centre Municipal de Joves de
Bellavista va dur a terme el divendres 7 de novembre un taller de
grafits. Un grup de joves professionals els van explicar què és el hiphop , el significat i les tècniques dels
grafits, tècniques que ells mateixos
van poder posar en pràctica amb
la realització de tres grafits, que els
visit ants van poder contemplar
amb la resta de l’exposició.
El taller va tenir una gran acceptació entre els joves, ja que hi van
participar uns trenta. Al començament alguns només miraven però
després molts d’ells van voler fer
la seva creació. El moment més divertit va ser quan van haver de
traslladar al plafó amb els esprais
el disseny que primer havien treballat en paper, ja que van descobrir que no és tan fàcil com sembla.

Els joves van
posar en
pràctica el
que havien
après sobre
la tècnica per
fer grafits

Conferència sobre la integració
dels immigrants a Catalunya
El passat 14 d’octubre va tenir
lloc a Can Ganduxer la conferència
El procés d’integració dels immigrants. Quin lloc ocupa el català?,
a càrrec de Rafael Crespo, antropòleg especialitzat en immigració.
Aquest acte va ser possible gràcies al suport de la Fundació Bofill i
el v a organitzar l’Associació
Ñodema Kafo, formada per persones senegaleses, que té per objectiu treballar per la millora dels processos d’integració social dels nouvinguts.
L’acte va aplegar una cinquantena d’assistents, majoritàriament

senegalesos, tot i que també hi
havia alguna família sud-americana.
El Consorci per a la Normalització
Lingüísitca del Català també va assistir-hi així com diverses persones
de la nostra societat d’acollida.
La presentació va anar a càrrec
de Rosa Colomé, regidora de l’Àrea
de Benestar Social, Joventut i Sanitat. El regidor de Cultura i Educació, Ramon Coma, també va assistir a l’acte.
Després de l’interessant discurs
i anàlisi de l’expert, es va obrir un
torn de paraula que va motivar força participació.
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»»»»» dinamització econòmica

La Fira Mercat de Nadal i la Fira
Comercial es faran al mateix lloc i dies

El globus
aerostàtic
tornarà a ser
una de les
atraccions de
la Fira

Amb la voluntat de potenciar l’activitat comercial del municipi així
com la celebració de la fira-mercat
que es fa per Nadal, des de l’Ajuntament s’ha cregut oportú ajuntar
la VIII Fira Mercat de Nadal i la IV
Fira Comercial en el mateix recinte i durant els mateixos dies, els
propers 20 i 21 de desembre.
Les dues Fires estaran ubicades
al davant del Centre de Recursos
Agraris, a la Masia de Can Ribas.

En una de les carpes s’hi ubicaran
els animals de granja –galls, gallines, xais, garrins, galls d’indi, ànecs
i algunes espècies més–, i en l’altra carpa hi haurà els estands comercials, espai organitzat pel l’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les Franqueses del Vallès, que exposaran els
seus productes i serveis.
A banda de les exposicions, hi ha
un seguit d’activitats adreçades a

la mainada, com castells inflables,
tren, llits elàstics, i un globus captiu que continuarà sent l’atracció
de petits i grans, que podran enlairar-se i contemplar l’espai des de
l’aire. A més, tota la mainada que
es passegi per la fira podrà recollir un petit obsequi.
Com ja és habitual, dissabte, dia
de la inauguració, en Pep Salsetes
farà passar el fred als visitants
amb la seva típica escudella.

Vuit societats ja estan treballant a les
instal·lacions del Viver d’empreses

desembre
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Al mes de maig van entrar a treballar les quatre primeres empreses a les instal·lacions del Viver
d’empreses. Les quatre eren societats de serveis i es van ubicar en
la nau destinada a oficines.
El passat mes d’agost, hi va haver una nova incorporació. Es tracta d’una empresa industrial dedicada a la serralleria, que es va
ubicar en un dels tallers disponibles
a l’altra nau del Viver d’empreses.

I a principis d’octubre, en dos dels
tres tallers que quedaven disponibles, s’hi han instal·lat una empresa de muntatges elèctrics de CTCM d’enllumenat públic i un taller
de fusteria d’alumini i auxiliar de
muntatge de façanes d’edificis.
D’aquestes incorporacions, la darrera ha estat iniciada i assessorada pel servei d’aut oempresa de
l’Àrea de Dinamització Econòmica
de l’Ajuntament.

Al novembre es va omplir l’últim
mòdul-taller que quedava per ocupar; es tracta d’una empresa de
muntatge de quadres elèctrics.
En aques ts moments només
queden disponibles quatre mòduls
d’oficines, i un d’ells està ja sol·licitat, només manca la valoració de
la viabilitat i l’estudi del pla d’empresa. Esperem que en el decurs
dels propers mesos s’arribi a la
plena ocupació de les instal·lacions.

governació «««««

Es canvia el sentit de diferents carrers
per millorar-ne la circulació viària
Degut a l’ober tura de nous carrers en dues zones que s’estan
urbanitzant a les Franqueses,
l’Ajuntament ha canviat el sentit
d’algunes vies per tal de millorarne la circulació dels vehicles, així
com aconseguir més aparcaments
i millorar la seguretat dels vianants.
Així doncs, s’ha actuat al sector del
Mas Colomer, a Corró d’Avall, i a la
zona de la plaça de Catalunya, a
Bellavista. A més, també s’ha establert un únic sentit de la circulació al carrer de Sant Isidre (1), on
només es pot transitar des de la
carretera de Ribes f ins al Camí
antic de Vic, amb la finalitat de
reduir el risc de la cruïlla de la ctra.
de Ribes amb el carrer de la Ver-

ge de Montserrat i el carrer de
Sant Isidre.
Pel que fa al sector del Mas Colomer (2), a la zona de la nova escola Guerau de Liost, al setembre
ja es van obrir al trànsit els carrers de la Riera i de Céllecs, tots
dos de doble sentit de la circulació.
El canvi més significatiu que s’ha
fet en aquesta zona és la transformació del carrer de la Serra en un
únic sentit de la circulació, des del
carrer del Migdia fins al carrer de
Céllecs. En conseqüència, si es ve
del carrer de Sant Ponç, s’ha de
girar obligatòriament a l’esquerra,
i si es ve del carrer dels Esports,
obligatòriament a la dreta. Pel que
fa al camí de Can Jep, només s’hi

pot accedir des del carrer de la
Serra i no des del carrer de la Riera com fins ara.
D’altra banda, pr operament
s’obriran al trànsit els nous carrers
del Sector Z de Bellavista (Terme,
Illes Medes i Torre Pinós), cosa que
produirà un canvi en el sentit de
circulació dels carrers de la zona.
Així, el més significatiu és que per
fi es podrà donar la volta a la plaça
de Catalunya (3) per la dreta, no
com fins ara que s’ha de fer per
l’esquerra. D’aquesta plaça es podrà anar al carrer del Terme pel
carrer de l’Empordà, i baixant pel
carrer del Terme s’haurà de girar
cap a la dreta per entrar al carrer
de Lleida.

CORRÓ D’AVALL

(1)

BELLAVISTA

(2)

(3)

NOUS SENTITS DE LA CIRCULACIÓ
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»»»»» governació

La policia del ciutadà
La policia local
ha de fer
d’intermediari
en molts
accidents de
trànsit
menors

El temps de la policia com a factor de control i perseguidor de delinqüents, com a mobiliari urbà que
assegurava la pau social en un radi
de vint metres al seu voltant i que
en altres conceptes era, com a
molt, missatger de bones o males
notícies, s’està acabant.

La societat creix en tamany, creix
en coneixements i creix en demandes; demandes en relació a la qualitat de vida, en relació als serveis
que paga, serveis públics o privats.
Aquestes demandes impliquen directament o indirecament la policia local, a la qual es demana que
sigui professional de la seguretat,
de la integració social, de la qualitat de vida, de la mediació en conflictes, de la legislació vigent, del
trànsit, de la protecció civil, de l’urbanisme, del medi ambient, del comerç i consum...
En la majoria dels casos aquestes demandes arriben per conflictes, perquè els conflictes en la nostra societat exigent i individualista
es multipliquen i la mediació policial
es constitueix en el pilar bàsic de
la convivència ciutadana, però cal

El Cecat realitza proves davant
d’una eventual emergència
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El 14 de novembre es va convocar per part del Centre d’Emergències de CATalunya una reunió amb
representants dels municipis afectats per l’accident de Delsa del juliol passat. La trobada tenia com a
objectiu presentar un nou mitjà
d’avisos a la població en resposta
a la demanda de millora en les comunicacions que es va fer al Cecat
per part dels municipis afectats i
molt especialment per part del
nostre.
Aquest nou sistema de caire logístic, que combina mitjançant un
complex sistema informàtic els
avisos a la població i la situació geogràfica, permet enviar un missatge de veu per telèfon a 250 persones per minut. A més, el propi sistema té capacitat per recuperar
aquelles trucades que no s’hagin
contestat o en què l’interlocutor
estigués comunicant.
Aquest nou mitjà ha de ser per-

cebut com a una eina més que
complementa les ja existents.
El mateix 14 de novembre es va
fer una primera prova en què es
va trucar en un minut a un total de
250 usuaris del Pla de Llerona i
de Corró d’Avall, tant particulars

recordar que perquè aquesta mediació sigui efectiva s’han de donar
dos factors principalment:
> L’acceptació per les parts en
conflicte de la mediació.
> La implicació de la policia en el
teixit social com a professional qualificat.
Aquestes dues premisses no
són arbitràries; si hi pensem una
mica veurem que el conflicte de
trànsit pels petits accidents és
el més comú. Les parts no es posen d’acord i demanen mediació
(accepten la mediació) trucant la
Policia Local. Per què? Perquè objectivament el consideren un professional implicat en el teixit social
(saben que s’entendran amb ell).
Això, pel fet que va començar ja
fa uns quants anys, ho consideren
normal, i ho és, però la mediació
policial cada dia esdevé molt important en molts altres camps de la
vida ciutadana.
com empreses. El resultat va ser
molt satisfactori.
En propers butlletins municipals
es donarà informació detallada
d’aquest nou mitjà i de les seves
capacitats.
D’altra banda, el 25 d’octubre es
va fer amb èxit una altra prova. Es
van posar en marxa les dues sirenes del municipi mitjançant un missatge SMS enviat a la central del
Cecat a través d’un telèfon mòbil.

Diligències tramitades per
l’Oficina d’Atenció Policial
Durant el mes d’octubr e de
2003 s’han tramitat les següents
diligències i denúncies penals:
> 8 per danys i/o robatori en
interior de vehicles.
> 1 per robatori amb força local.
> 3 per danys a altres elements.
> 1 per recuperació i lliurament
d’un vehicle robat.
> 4 per imputacions i/o detencions per fets penals.
> 2 per accidents de trànsit.
Diligències i denúncies administratives dirigides a la Direcció General de Seguretat Ciutadana:

> 1 per consum de substàncies
estupefaents a la via pública.
> 1 per alteració greu de l’ordre
públic.
Instrucció de procediments adminis tratius per l’ordenança de
convivència:
> S’han fet intervencions per
ocupació de via pública (hem de recordar l’obligació de treure’n els
corresponents permisos), per problemes relatius a la convivència de
veïns, sorolls, actes vandàlics, etc.,
amb el resultat de la instrucció de
15 expedients sancionadors.

consells del poble «««««

Consell del Poble de Corró d’Amunt
Un cop posat en marxa el Consell de Poble ara el que cal es posar-se també a treballar.
Una de les qüestions que entenc
que s’ha d’impulsar des del Consell
de Poble és la màxima transparència i informació tant de la gestió
del Consell com dels temes que
afectin directament els ciutadans
del poble. En aquest sentit i com a
president del Consell resto a la
seva disposició tots els dilluns de
18.30 a 19.30 h a la seu del Consell i al telèfon 607 897 441.
A la r eunió en la q ue es va
constituir el Consell de Poble es van
exposar els següents temes per
part dels veïns i veïnes assistents:
problemes amb Correus pel retard
en rebre la correspondència i amb
Telefònica per la insuficiència de la
línia. En els dos casos s’ha tramès
un escrit a l’Ajuntament per comunicar-los la situació i a les entitats

corresponents per demanar solucions. Entenc, però, que és des de
l’Ajuntament, institució superior
amb pes legal, des d’on es pot fer
més força per arranjar la situació.
Pel que fa a temes pendents es
va informar de la inclusió del projecte de remodelació del centre
urbà (que té per objectiu millorar
la circulació del tram de la carretera BV-5151 al seu pas pel poble)
en la petició de subvencions de la
Generalitat del programa PUOSC.
Això és important per aconseguir
tirar endavant el projecte. Ara cal
que el Ple de l’Ajuntament l’aprovi,
ja que de moment només es tà
aprovat pel Consell de Poble.
Un altre dels temes dels que es
va informar va de ser l’exigència de
la Generalitat d’incloure el 4t Cinturó en el Pla General aprovat per
l’Ajuntament el novembre de l’any
passat. A la seu hi ha penjat un plà-

nol on es pot veure per on passa.
Corró d’Amunt continua sent un
poble amenaçat.
Es va donar compte, també, dels
escrits adreçats a l’Ajuntament
sol·licitant la instal·lació d’una marquesina al lloc de la parada de l’autobús amb l’horari, tal com hi ha a
la resta del municipi.
Finalment, es va acordar fer les
reunions ordinàries del Consell de
Poble tots els últims dilluns dels
mesos parells excepte l’agost (febrer, abril, juny, octubre i desembre) podent-se’n celebrar altres
d’extraordinàries quan es cregui
convenient. Així doncs, la propera
reunió plenària del Consell de Poble serà el 29 de desembre a les
21 h a la seu del Consell.
Andreu Montañés i Huguet
President del Consell del Poble
de Corró d’Amunt

Consell del Poble de Llerona
Durant els propers mesos endegarem un procés d’informació als
veïns del Pla de Llerona per analitzar el tema de la distribució d’aigua de la xarxa pública a les masies. Es tracta d’un projecte difícil i
ambiciós, amb un cost molt elevat,
atès que no parlem d’una zona urbana, sinó d’una zona agrícola i disseminada. Per tant, es faran els
passos necessaris perquè tothom
sigui conscient del que suposa i els
costos col·lectius i particulars que
pot implicar, abans de decidir la
seva execució. De moment, tenim
resolta la part més difícil, que és
fer arribar la xarxa general fins al
Pla, a través d’un retorn provinent
del dipòsit que s’està construint als
Gorcs. Es tracta d’un fet històric,
com ho va ser, el seu dia, l’arribada de l’electricitat, perquè, a més,
d’aquesta manera el pla de Llerona
passarà a ser una de les primeres
zones agrícoles del Vallès amb un

servei com aquest.
Com haureu observat, s’ha procedit a arranjar la zona que acull
els contenidors de reciclatge de
prop de Can Coll d’Oca. Des d’aquí
demano la col·laboració ciutadana
per tal de mantenir-la neta, fent
servir correctament els conteni-

dors, així com informant el Consell
del Poble si s’observa el mal ús per
part d’algun desaprensiu. El civisme és cosa de tots.
Atentament,
Ramon Coma i Dosrius
President del Consell del Poble
de Llerona
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Les masies del Pla de Llerona es podran beneficiar de la distribució d’aigua
de la xarxa pública gràcies al dipòsit que s’està construint als Gorcs
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»»»»» esports

El Complex Esportiu Municipal compleix
un any de vida amb tres mil abonats

El Complex
Esportiu
Municipal ha
superat amb
escreix les
previsions
inicials quant
al nombre
d’abonats

Ja ha passat un any des que es
va inaugurar el Complex Esportiu
Municipal de les Franqueses i amb
motiu d’aquest aniversari el Patronat Municipal d’Esports i la direcció del centre han volgut celebrarho amb els gairebé tres mil abonats que té actualment el Complex
i amb tots els usuaris de les installacions. Així, doncs, del 8 al 14 de
novembre es van preparar tota
una sèrie d’activitats diferents per
a tots els segments d’edat.
A la sala de conferències del
Complex es van fer dues xerrades
sobre l’aquasalus i sobre hàbits alimentaris saludables, respectivament. A la sala d’activitats dirigides
es va fer l’activitat d’aeròbic infan-

til, la de hip-hop i la master-class
de country. I a les piscines cobertes es van desenvolupar les següents activitats: aqua-ball, aquarelax nocturn, que és una de les que
va tenir més èxit amb la participació de 50 persones, aqua-box ,
aqua-noddle, i el bateig de submarinisme per als que volien iniciarse en aquest esport. També es va
organitzar una festa infantil al pavelló poliesportiu municipal, que va
tenir molt d’èxit amb una cinquantena de nens i nenes. A més, es va
fer un regal d’aniversari a tots els
abonats: una bossa de roba.
A banda de l’accés lliure a les diverses instal·lacions del Complex
(piscines cobertes i d’estiu, sala de

musculació, sauna, banyera d’hidromassatge, banys de vapor...), la
direcció del centre s’ha esforçat
durant aquest primer any de vida
a organitzar tot un seguit d’activitats dirigides a tots els abonats i
abonades. Així, doncs, es realitzen
entre d’altres activitats, cursets de
natació, gimnàstica de manteniment, activitat física per a gent
gran, aeròbic, step, i activitats dirigides a l’aigua com aiguagym o
aquaerobic. A més, també es pot
fer ús dels serveis de fisioteràpia i
medicina de l’espor t, dietètica i
massatges, de les pistes de tennis o del servei de raigs UVA.
Pel que fa a la procedència dels
abonats, un 65% són de les Franqueses, un 25% de Granollers, i la
resta són de pobles dels voltants
com Canovelles, Cardedeu, Lliçà
d’Amunt o la Roca del Vallès. El segment d’edat que més utilitza les
instal·lacions del Complex és el que
està entre els 25 i els 35 anys i la
franja horària que prefereixen els
usuaris per gaudir del centre és el
que va de les 7 a les 8 del vespre
entre setmana i de 12 a 1 del migdia el cap de setmana.

La Secretaria General de l’Esport homenatja
el monitor de bàdminton Francisco Barranco
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El des de fa dotze anys monitor
de bàdminton del Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses
Francisco Barranco va ser premiat per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
el passat 27 de setembre en l’acte d’Homenatge a la Gent Gran de
l’Esport Català que va tenir lloc al
Palau de la Virreina de Barcelona.
Barranco va rebre el reconeixement per la seva tasca i dedicació
a l’esport català i, més concretament, pels seus més de vint anys
de dedicació al bàdminton, a més
de ser una de les persones de més
de 65 anys d’edat que encara està
en actiu. A l’acte va rebre un diplo-

ma i un trofeu
com a testimoni
d’aquest reconeixement, fet que té
molta impor tància per al nostre
municipi per què
és la primera vegada que es dona
en l’esport de les
Franqueses.
És per aquest
motiu que el regidor d’Esports de
l’Ajuntament de les Franqueses,
Josep M. Dia, va rebre Francisco
Barranco al seu despatx del Complex Esportiu Municipal el passat
dijous, 23 d’octubre, per tal de feli-

El regidor d’Esports, Josep M.
Dia, a l’esquerra, amb
Francisco Barranco, a la dreta

cit ar-lo i fer-li els honors que es
mereix.

esports «««««

La XVIII Mitja Marató estrenarà la Font
dels esportistes al seu pas per Llerona
L’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès ha fet construir una font
al punt quilomètric 32,5 de la carretera de Ribes, a Llerona, on fa
dos anys va morir un corredor durant la celebració de la Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La
Garriga. Aquest brollador d’aigua,
situat just al costat de l’arbre que
es va plantar l’any passat en record de l’atleta traspassat i que
por tarà el nom de Font dels esportistes, serà molt útil per a tots
els corredors que diàriament s’entrenen per aquesta zona.
La propera Mitja Marató, que ja

arriba a la divuitena
edició, tornarà a passar pel terme municipal de les Franqueses
el diumenge 1 de febrer. Abans, però, el
proper 23 de gener
tindrà lloc el Concer t
de la Mitja al Centre
Cultural de Bellavista, a
les 20.30 h, amb la
participació, entre d’altres, d’alumnes de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany de
les Franqueses.

II Rànquing de
Bàdminton a les
Franqueses

175 participants a la pedalada
en BTT de Corró d’Amunt

El II Rànquing de Bàdminton de
Catalunya es va disputar el 19 d’octubre passat al pavelló poliesportiu
municipal de les Franqueses amb
la participació de 73 jugadors, d’entre els quals cal destacar la presència per primera vegada de dos
esportistes de la secció de bàdminton del Patronat Municipal d’Esports, Sergio Vega i Yunes Khayati,
que van quedar en 4t lloc de la classificació individual masculí D.
Els guanyadors de les diverses
competicions, organitzades per la
Federació Catalana de Bàdminton
amb la col·laboració del PME, van
ser els següents: individual masculí A, Daniel Harghol (Creu Blanca
CN Poble Nou); ind. masculí B, David Vecino (Bàdminton Granollers
AGE); ind. femení B, Yuka Uchiyama
(Bàd. Granollers AGE); ind. masculí
C, Abel Almendro (Bàd. Granollers
AGE); ind. femení C, Mar ibel
Merchan (Bàd. Bellat erra); ind.
masculí D, Xavi Vicente (Creu Blanca CNPN); ind. masculí D14,
Valentín Marguet (Bàd. Bellaterra);
ind. femení D14, Núria Prats (Creu
Blanca CNPN).

En total van ser 175 persones
les que van participar en la Pedalada en BTT de Corró d’Amunt que
es va celebrar el 12 d’octubre, amb
sortida des de la zona esportiva
municipal de Corró d’Amunt. En la
primera prova, que va començar a
les 9 h, amb un recorregut de 35
km de distància, hi van participar
un total de 120 corredors. En la
segona, de només 5 km, que va començar a les 10 h, hi van participar 55 nens i nenes.
L’organització de la pedalada va
anar a càrrec del Club Ciclista Corró d’Amunt amb la col·laboració del

La Font dels
esportistes
està situada
al peu de la
carretera de
Ribes, a
Llerona

Consell del Poble de Corró d’Amunt
i del Patronat Municipal d’Esports.
La cursa va ser un èxit total de participació, ja que va superar totes
les expectatives que tenia l’organització. Van venir molts corredors
del municipi, de fora i, fins i tot, algun de francès, el que demostra la
dimensió que tenen les activitats
organitzades per aquest club.
L’organització va donar un entrepà per esmorzar, fruita i beguda a
tots els participants. Cal destacar
que la cursa va comptar amb la
participació del regidor d’Esports
de les Franqueses, Josep M. Dia.

SORTIDA D’ESQUÍ
A LA CERDANYA
del 27 al 29 de
desembre de 2003
INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS:
A LES OFICINES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
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La consellera d’Ensenyament inaugura
el CEIP Guerau de Liost

La consellera d’Ensenyament, Carme-Laura Gil,
tallant la cinta davant d’uns alumnes de l’escola
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La consellera
d’Ensenyament de
la Generalit at de
Catalunya, CarmeLaura Gil i Miró, va
ser el dijous 30 d’octubre a les Franqueses per assistir a
l’acte d’inauguració
del Centre d’Educació Infantil i Primària
Guerau de Liost, situat al carrer de la
Riera, número 4, i
que es va posar en
marxa el 15 de setembre passat. La
inauguració oficial
va tenir lloc a les 12.30 h.
El nou CEIP, que se suma als al-

III Cicle de Joves
Intèrprets Diego
Hernández

S’inventaria el
patrimoni
arqueològic

Acaba de sor tir editat el darrer
CD recopilatori de les interpretacions presentades en la segona
edició del Cicle de Joves Intèrprets
que organitza l’Escola Municipal de
Música Claudi Arimay. Com sabeu,
el Cicle de Joves Intèrprets
“Diego Hernàndez” és una proposta que dóna especial protagonisme
als joves músics del municipi però
també de tot el país possibilitant
mostrar els seus programes i posar el seu talent a disposició del
públic. Podeu trobar tant el CD com
la informació per participar en la
3a edició del cicle a l’Escola (Pl. de
l’Escorxador; tel. 93 846 56 36).

El passat 15 d’octubre l’arqueòleg Jordi Casas va presentar al
Centre Cultural Can Ganduxer
aquest treball que ha documentat
més de noranta jaciments arqueològics en el nostr e municipi.
Aquest estudi s’ha realitzat –per
encàrrec del Patronat Municipal de
Cultura– per tal d’avançar en la
protecció del patrimoni arqueològic del nostre municipi i valorar-ne
les possibilitats d’investigació, restauració i difusió cultural.

Èxit de Rubianes

En el marc del Cicle Entorns, el
Centre Cultural de Bellavista va
acollir aquesta exposició produïda
per Pallassos sense Fronteres.
Durant el mes d’octubr e es van
realitzar 31 visites guiades, amb la
participació d’uns 800 infants i joves dels centres públics d’educació infantil i primària i també de
l’IES Lauro.

El 25 d’octubre el Teatre-Auditori de Bellavista es va omplir de gom
a gom d’espectadors que van gaudir de l’humor de Pepe Rubianes.
És un més dels espectacles de la
programació dels Teatres de les
Franqueses, que aquesta tardor
haurà ofert un total de 14 obres.

«Mirem els
pallassos»

tres dos existents per tal de completar el mapa escolar de les Franqueses, s’ha construït al sector del
Mas Colomer, al costat del pavelló
poliespor tiu municipal, i disposa
dels següents serveis: menjador,
una aula de psicomotricitat, despatxos de secretaria, direcció, tutoria i cap d’estudis, vestíbul, i sis
aules per al cicle d’educació infantil amb els seus banys corresponents. La superfície construïda és
d’uns 1.000 m2.
En cursos posteriors s’acabarà
de construir la resta de l’equipament, que inclourà, entre d’altres
actuacions, la construcció de dotze aules més per als sis cursos de
Primària.
Les obres de construcció del
CEIP Guerau de Liost han suposat
una inver sió de 1.296.831,23
euros.

Més espectacles
per als infants
El PMC s’ha fixat com a objectiu
consolidar els espectacles destinats al públic infantil i familiar. En
aquesta línia, als mesos d’octubre,
novembre i desembre, s’han programat sis representacions entre
el Casal Cultural de Corró d’Avall i
el Teatre-Auditori de Bellavista.

Tallers de gralla
L’Escola Mpal. de Música Claudi
Arimany ha reiniciat els tallers de
gralla amb èxit de matriculació.
Aquest taller respon a l’interès del
PMC de recuperar la música tradicional i promocionar-la com a un
element de la cultura popular.

Cinema al
Teatre-Auditori
El PMC ha signat un conveni amb
l’AVV Bellavista amb l’objectiu de fer
cinema tots els diumenges a les
16.30 h al Centre Cultural de
Bellavista. El 23 de novembre es
va iniciar la programació d’aquest
cicle de cinema familar.

cultura i educació «««««

S’inaugura el Centre Tècnic del Vallès
a dues naus de l’antiga zona militar
El 31 d’octubre es va inaugurar
el Centre Tècnic del Vallès (CTV).
El nou equipament formatiu, situat
a les naus 3 i 4 de l’antiga zona
militar, es va posar en marxa el 15
de setembre. L’acte oficial d’inauguració, que va tenir lloc a les 12
h, va comptar amb la presència de
Pere Solà, director general d’Ordenació i Innovació Educativa del Depar tament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, l’alcalde
de les Franqueses, Francesc Torné, el regidor de Cultura i Educació, Ramon Coma, i el director general del Centre d’Activitats Professionals del Vallès, Joan Moncanut.
El Centre Tècnic del Vallès permet la formació específica i el reciclatge de les diferents professions vinculades amb l’automoció
(mecànica, electricitat, planxa, pintura, etc.). Aquesta iniciativa ha
estat possible gràcies a un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’Escola Tècnica de Girona i
el Centre d’Estudis Monlau.
A banda d’aquests cursos, en el
Centre Tècnic del Vallès també ha

començat a funcionar el project e
RODA per als alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari Lauro de les
Franqueses que requereixen una orientació específica i que
podran r ealitzar
pràctiques de cara a
la seva inserció en
l’àmbit sociolaboral.
També s’ha posat en
marxa una UEC, Unitat d’Escolarització
Compar tida, de la
qual es podran beneficiar tant els alumnes d’ESO de
les Franqueses com alumnes dels
municipis veïns.
Actualment s’estan formant en
aquesta nova escola uns 90 joves,
provinents de diverses poblacions
de la comarca. El Centre Tècnic del
Vallès s’afegeix, doncs, a l’àmplia
oferta formativa que ja hi havia concentrada en aquesta zona del municipi, ja que a l’antiga caserna mi-

L’Hora del Conte apropa als
més menuts el món de la
lectura i de la imaginació
L’Hora del Conte és un programa adreçat al públic familiar amb
l’objectiu de fomentar l’hàbit lector
i l’ús de la Biblioteca entre els in-

fants. Es desenvolupa a la Biblioteca Municipal i a la Sala de Lectura
de Can Ganduxer durant els mesos
d’octubre a maig amb gran èxit de

Les autoritats presents a l’acte durant la visita al CTV, al
costat d’uns alumnes del centre. FOTO: Eduard Benito

litar també es fan cursos de formació professional en les instal·lacions del CIFO (Centre d’Innovació i
Formació Ocupacional del Vallès),
així com diversos cursos de reciclatge, assessorament per a emprenedors i seminaris al Centre de
Recursos Agraris de Can Ribas.
participació (556 l’any 2002).
En primera sessió de la temporada, la Biblioteca i la Sala de Lectura es van convertir en una improvisada cuina de contes, amb
una cuinera major, l’actriu local
Sara Martínez i un centenar d’aprenents de cuina embadalits amb
les elaboracions poètiques de Miquel Martí i Pol –Croquetes, Pa
amb oli i sucre, Xocolata desfeta–
combinades amb contes populars
on els aliments n’eren els absoluts
protagonistes. Una sessió que va
entusiasmar petits i grans, on uns,
van recordar i, els altres, descobrir
gustoses tradicions, ja que la trobada va finalitzar amb un berenar
a base de xocolata i pa amb oli i
sucre. Tot un èxit de Bon profit!
Un moment de L’Hora del Conte que
va tenir lloc a la Biblioteca el 30
d’octubre amb l’espectacle Bon
profit! a càrrec de Sara Martínez
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revetlla
de
orquestra eclipse

31 de desembre > 00.30 h > pavelló poliesportiu municipal

cap d’any
1 de gener > 18.00 h > pavelló poliesportiu municipal

concert d’any nou

orquestra maravella

municipal de cultura (més informació tel. 93 846 65 06)

vine de
festa

org. patronat

Una delegació de l’Ajuntament del poble
aragonès de Torrevelilla visita les Franqueses

L’expedició aragonesa amb el regidor Ramon Coma, a baix a la dreta
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El 25 d’octubre, una delegació de
l’Ajuntament de Torrevelilla, de la
província de Terol, formada per l’alcalde, tres regidors i la secretària,
va visitar el municipi de les Franqueses del Vallès guiats pel regidor
de Cultura i Educació, Ramon
Coma, de Dinamització Econòmica,
Ferran Jiménez, i d’Esports, Josep
M. Dia, que en nom del consistori

franquesí van entregar-los diversos
obsequis relacionats amb el municipi. La visita va consistir en un recorregut pels nous equipaments
municipals a petició expressa de la
delegació aragonesa.
L’expedició va començar la visita
a la plaça de l’Ajuntament i després
de veure l’edifici i les seves dependències per dins es va dirigir al

Centre de Recursos Agraris. Els
altres equipaments que van voler
veure van ser les piscines cobertes i el camp de futbol de la zona
espor tiva municipal de Cor r ó
d’Avall, el Centr e Cultur al de
Bellavista i el de Can Ganduxer, així
com la seu del Consell del Poble de
Llerona.
La delegació de Torrevelilla estava formada per les següents persones: Carlos Eugenio Martín, alcalde (PSOE); Jorge Estopiñán, regidor d’Urbanisme (PSOE); Lluís
Casanova, regidor de Medi Ambient (PSOE); Paquita Coma, regidora de Cultura i Benestar Social
(PAR); i Cristina Lahoz, secretària
de l’Ajuntament. Tant l’alcalde com
els regidors van expressar la seva
admiració pel municipi i tots els
serveis que s’ofereixen als ciutadans, considerant que per a ells era
un model a imitar. També van expressar la seva voluntat de convidar membr es de l’Ajunt ament
franquesí a visitar el seu poble.

obres, serveis i medi ambient «««««

Una de les nombroses zones de jocs
infantils que es pot trobar en el parc

El municipi compta amb una
nova zona verda de 33.000 metres quadrats
situada a la part alta de Bellavista, al Sector Z
Les Franqueses disposa des de
fa setmanes d’una nova zona verda a la part alta de Bellavista. Es
tracta d’un gran parc de 33.000
m2 de superfície situat al Sector Z,
un espai que s’està acabant d’urbanitzar. Aquest sector relliga el
barri a nivell urbanístic unint pel
sudest els carrers del Bosc i de
Pr ovença amb els car rer s de

Barcelona i de Menorca, donant
així sortida al carrer del Terme. Tot
això amb un traçat adaptat al territori.
A nivell paisatgístic, la important
peça de zona verda que es troba
situada dalt del turó domina tant
la vall del Congost com la vall del
Mogent, d’on es poden obtenir visuals de 360 graus del massís de

Céllecs, del Montseny, Sant Llorenç
del Munt i Montserrat. Aquesta
zona verda serà complementada,
a més, per la del Sector U, conformant un extens espai lliure que
representarà la nova porta d’entrada al municipi des de la Ronda
Nord. Les obres del Sector Z les
està portant a terme Excavacions
i Obres Públiques Requena, S.A.

L’Ajuntament sol·licita la inclusió de sis
projectes al PUOSC i dos al FEDER
L’Ajuntament ha sol·licitat que
s’incloguin sis obres importants en
la convocatòria per a la formulació
del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) 2004-2007, i
dos més en la convocatòria dels
fons europeus FEDER per a les
anualitats 2004, 2005 i 2006.
Així doncs, dins el programa general, l’Ajuntament de les Franqueses ha decidit que haurien d’entrar
en el proper PUOSC, les següents
obres:
>Acabament de la zona esportiva municipal de Corró d’Avall, fase
1B: pista poliespor tiva coberta,
amb un pressupost d’execució de
442.335,96 euros (subvenció sollicitada de 300.000 euros).
>Rehabilitació de la masia de Can
Font, 907.000 euros (subv. sol·l. de
300.000 euros).
Dins el programa específic de
municipis petits i nuclis de població:
>Xarxa de distribució d’aigua potable al nucli rural de Llerona, fases I i II, 52.069,34 euros (subv.
sol·l. de 46.000 euros).
>Remodelació de la travessera

urbana (de la BV-5151) al seu pas
pel nucli de Corró d’Amunt,
361.273,06 euros (subv. sol·l. de
50.000 euros).
Dins el programa específic d’acció territorial:
>Adequació de serveis existents,
canalització de fibra òptica, paviments i acabats dels carr ers
Ametllers, Menorca, Eïvissa, Ponent i complements d’altres carrers de Bellavista, 751.203,31
euros (subv. sol·l. de 300.000
euros).
>Adequació de serveis existents,
canalització de fibra òptica, paviments i acabats del passatge Ponent, un tram del carrer Girona i
complements d’altres carrers de
Bellavista, 512.122,91 euros (subv.
sol·l. de 300.000 euros).
Dins mateix del PUOSC, l’Ajuntament de les Franqueses també ha
sol·licitat al Consell Comarcal del
Vallès Oriental que inclogui en el
programa específ ic d’àmbit comarcal i provincial la següent actuació:
>Pavimentació del Passeig Fluvial de Llerona, en el terme munici-

pal de les Franqueses del Vallès,
fins al polígon industrial Congost en
el terme municipal de la Garriga.
Pel que fa als fons FEDER, l’Ajuntament ha sol·licitat la inclusió de
les següent obres:

>Arranjament i pavimentació del
marge esquerre del riu Congost,
360.597,07 euros (subv. sol·l. de
180.298,53 euros).
>Millora de l’abastament en alta,
bombament, impulsió i nou dipòsit
de 2.000 metres cúbics a cota 24
a la urbanització Santa Digna des
de l’es tació de bombament de
Llerona al nou dipòsit, 779.544,04
euros (subv. sol·l. de 389.772,02
euros).

El projecte
per arranjar
el marge
esquerre del
Congost
inclou un
carril bici
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La millor esporga és aquella que no cal
Un agrònom francès del segle XVII,
Jean de la Quintinie, va dir: “Tothom
talla, però poca gent sap esporgar”.
I tenia molta raó. Es podria definir
l’esporga o poda com l’eliminació de
branques o parts de branques que
es realitza d’acord amb uns criteris
tècnics i amb unes finalitats concretes. L’esporga de l’arbrat ornamental requereix d’uns coneixements de
la biologia de l’arbre, de fisiologia vegetal, etc. que fan que la formació
dels professionals (tècnics, podadors, etc.) en cursos, tallers i congressos esdevingui fonamental per
tal d’aconseguir una bona gestió (Viver de Bell-lloc és membr e de
l’Asociación Española de Arboricultura i de l’Associació de Professionals
dels Espais Verds de Catalunya).
S’ha d’abandonar la idea que l’arbre necessita l’esporga: la millor esporga és aquella que no cal. Els treballs sobre arbres urbans s’han de
circumscriure a reduir riscos de
fractura de branques, evitar interaccions amb edificis, trànsit rodat o
serveis, millorar l’estructura o l’estètica de l’exemplar, i reduir l’extensió de plagues i malalties amb l’eliminació de les branques mortes.
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Els darrers anys a les Franqueses
del Vallès està evolucionant la gestió
de l’arbrat públic en aquest sentit. En
un municipi on l’entorn natural és
certament ric, tot i l’avanç de la urbanització, la valoració de l’arbrat
existent no és precisament bona. Els
exemplars que habiten els nostres
carrers i places no acostumen a superar els 30 anys de vida i els arbres
relativament joves no es troben en
molt bon estat. Històricament, com
a tot arreu, l’esporga era realitzada
amb tècniques que avui dia estan
descartades per ésser perjudicials
per a l’arbre. Però aquest panorama
està canviant en els darrers anys.
L’elecció de les espècies més adequades a cada indret, la millora de la qualitat dels exemplars que es planten,
la correcta execució de les plantacions, la millora dels marcs de plantació i la correcta gestió són fonamentals per aconseguir arbres que es
desenvolupin sans i vigorosos. Ja no
es planten arbres de gran creixement en voreres estretes, ni arbres

amb tendència a desenvolupar arrels
superficials fortes en escocells.
Però encara tenim per endavant
molta feina: hem de fer entendre als
ciutadans que els mètodes d’esporga tradicionals, heretats de les tècniques de fructicultura encaminades
a millorar la producció de pomeres,
pereres i altres, no tenen cabuda en
l’arboricultura ornamental. Les esporgues severes empitjoren la salut dels arbres, provocant l’aparició
de cavitats i podridures, que acaben
essent punts d’anclatge insegurs per
a les noves branques. A més, amb
aquestes esporgues obliguem l’arbre a reaccionar per a poder seguir
desenvolupant els seus processos
vitals, per la qual cosa ha de produir
gran quantitat de brots de poca qualitat, tasca en la qual gasta bona part
de les seves reserves i li provoca un
envelliment prematur. L’esporga ha
de respectar l’estructura, els mecanismes de defensa i les reserves de
l’arbre, tenint en compte l’estat de
desenvolupament de l’exemplar, i el
ritme de creixement i altres característiques pròpies de l’espècie.
Els més importants estudiosos dels arbres d’arreu
descarten el tercejat mal
entès (ha de ser reduir la
capçada en un terç, no en
dos terços), l’escapçat (eliminació de la capçada) i
l’esmotxat (reducció dràstica de l’alçada) com a
tècniques d’esporga
habituals. Els arbres que no s’esporguen o els
que només
pat eixen
esporgues suaus de
manteniment
viuen
m é s
a n y s
que els
que s’esporguen amb tècniques com la brocada
(que només seria

acceptable per a moreres de fruit a
llocs transitats, etc.) i les altres citades.
D’altra banda, cal tenir en compte
que degut al mal estat fitosanitari
d’alguns arbres del municipi (degut
en bona par t a la gestió incorrecta:
podes severes, emplaçament inadequat, etc.), cada hivern s’ha de dur a
terme la tala d’aquells que es creu
convenient renovar. Els arbres nouplantats es gestionaran amb uns criteris basats en les modernes tècniques d’arboricultura ornamental.
A les Franqueses es van censar a
començament de l’any 2003 un total de 3.105 arbres de titularitat pública, de 37 espècies diferents. L’espècie més comuna, amb 504 exemplars, és el negundo (Acer negundo),
seguida per la r obínia ( Robinia
pseudoacacia ) amb 287 exemplars
i el plàt an d’ombra ( Platanus x
hispanica ) amb 214. Amb les obres
d’urbanització que s’han realitzat el
darrer any i les que s’estan fent actualment s’augmentarà aquesta xifra en més d’un 30%. Només al
Sector V, entre el riu Congost i
la via del tren de Puigcerdà,
plantarem aquesta tardor
991 plàtans i 98 pollancres (Populus nigra). Al
Sector Z ja s’han plantat 260 arbres de diferents espècies, i al
Sector Mas Colomer
se’n plantaran 278 més.
Molts arbres amb els
quals hem d’aprendre a
conviure, entenent-los i cuidant-los, sempr e essent
conscients del luxe que suposa tenir un petit tros arrencat de la natura a dins
de la ciutat.
Joan Blas i Amodei. Tècnic especialista en jardineria. Responsable de serveis de jardineria. Viver de
Bell-lloc.
Óscar Rodríguez Moreno. Enginyer tècnic agrícola. Responsable de l’àrea
productiva. Viver de
Bell-lloc.
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Se signa el conveni perquè la carretera
de Ribes depengui de l’Ajuntament
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, va ser
a les Franqueses el passat 30 d’octubre per signar el conveni de collaboració entre aquest departament i l’Ajuntament en relació al
condicionament i traspàs de la titularitat del tram de la carretera
N-152a entre el punt quilomètric
28,855 i el 34,660. Es tracta del
tram de la carretera que travessa
Corró d’Avall i Llerona i que va des
del bar ri de Can Mònic de
Granollers fins a l’inici del terme
municipal de la Garriga.
Un dels punts del conveni indica
que correspondrà a la Direcció
General de Carreteres del Departament de Política Territ orial i
Obres Públiques la redacció i aprovació dels projectes constructius
de les obres a executar, que consistiran bàsicament a l’ampliació

dels ponts existents a
Llerona (el del torrent
de Santa Margarida i
el de Santa Digna)
perquè hi puguin passar els vianants, i a la
millora del ferm en el
tram descrit, en especial a les zones en què
s’hagi degradat. Un
cop redactat el projecte es formalitzarà
el traspàs de la titularitat d’aquesta par t
de la N-152a a l’Ajuntament de les Franqueses.
Aquest acord d’inici
de traspàs d’aques t
D’esquerra a dreta, Josep M. Dia, regidor d’Esports, Felip Puig, conseller
tram de la N-152a,
de Política Territorial i Obres Públiques, i Francesc Torné, alcalde
més coneguda com a
carretera de Ribes, de la Generali- un veritable carrer Major del mutat a l’Ajuntament, posa els fona- nicipi, on es potenciarà l’ús comerments per convertir aquesta via en cial i per als vianants.

L’Ajuntament presenta recurs
a la reserva de sòl per al Quart
Cinturó feta per la Generalitat
L’Ajuntament va presentar a finals del mes d’octubre un recurs
d’alçada contra l’acord adoptat per
la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona sobre la revisió del
PGO de les Franqueses en què s’in-

corporava la reserva urbanística
del traçat del Quart Cinturó.
Tot i que és antiga i sabuda la
posició de l’Ajuntament de les Franqueses en contra de la construcció d’aquesta via al seu pas pel mu-

INDRET
AMENAÇAT
nicipi, l’al·legació principal que es fa
en el recurs és que no procedeix
imposar la reser va urbanística de
l’hipotètic traçat del Quart Cinturó
per falta d’un estudi informatiu previ i projecte de traçat aprovats.

El Tribunal Superior de Justícia dóna la raó a
l’Ajuntament en el conflicte del gas de 1995
La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar el
passat 4 de setembre la «inadmissibilitat» del recurs contenciós administratiu que havien interposat
vint-i-dues persones contra l’acord
de l’11 d’octubre de 1995 de la
Comissió de Govern de l’Ajunta-

ment de les Franqueses del Vallès
en el que es deia que «el traçat més
idoni i que presenta menor impacte urbanístic i mediambiental de la
conducció de Gas Natural, tram les
Franqueses-la Garriga, és el que
passa junt a la carr et era de
Cànoves», sempre que es complissin unes determinades condicions.

Després de vuit anys de plets,
aquest tribunal dóna la raó a l’Ajuntament franquesí de forma contundent «per entendre que es tracta
d’un acte de tràmit no qualificat»,
segons s’exposa en la mateixa sentència. Amb tot, els demandants
poden presentar Recurs de Cassació davant el Tribunal Suprem.

desembre
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»»»»» horaris dels centres de salut

> CAP LES FRANQUESES (Centre d'Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
METGE

CONSULTA

HORARI DE VISITA

RECEPTES

Dr. REBORDOSA
Infermera Fina Suari

7
6

De 8.15 a 10.15 h, de dilluns a divendres
De 10 a 12.30 h, de dilluns a divendres

De 9 a 9.30 h
(consulta núm. 1)

Dra. URIZ
Inf. Carmen Conde

7
8

De 10.30 a 12.30 h, de dilluns a divendres
De 10 a 12.30 h, de dilluns a divendres

De 10.30 a 11 h
(consulta núm. 1)

Dra. PALERO

4

Inf. Maribel Rodríguez

5

De 9 a 12 h, dilluns
De 15 a 18 h, de dimarts a divendres
De 10 a 12 h, dilluns
De 15 a 18 h, de dimarts a divendres

De 16 a 16.30 h
(consulta núm. 1)

Dra. ROMO

9

Inf. Dolors Castro

10

De 9 a 11 h, de dilluns a dijous
De 15 a 17 h, divendres
De 9.30 a 11.30 h, de dilluns a divendres

Dra. DUCET
Inf. Chary Lucas

12
11

D'11 a 13 h, de dilluns a divendres
De 10 a 12.30 h, de dilluns a divendres

Dra. ALIER

4

De 9 a 9.30 h
(consulta núm. 1)

Inf. Laura Palma

5

De 15 a 18 h, dilluns
De 9 a 12 h, de dimarts a divendres
De 15 a 18 h, dilluns
De 10 a 12.30 h, de dimarts a divendres

Dra. TORRALBA

16

De 10.30 a 11 h
(consulta núm. 1)

Inf. Marisol Méndez

17

De 9 a 12 h, de dilluns a dijous
De 15 a 18 h, divendres
De 10 a 12.30 h, de dilluns a dijous
De 15 a 18 h, divendres

Dr. MARCAS

16

Inf. Consuelo Albarrán

17

De 15 a 18 h, de dilluns a dijous
De 9 a 12 h, divendres
De 15 a 18 h, de dilluns a divendres
De 10 a 12.30 h, divendres

De 16 a 16.30 h
(consulta núm. 1)

Dra. VALERO

6

De 15 a 18 h, de dilluns a divendres

De 16 a 16.30 h
(consulta núm. 1)

Dr. OLID
Inf. Ángeles Miquel

7
8

De 15 a 18 h, de dilluns a divendres
De 15 a 18 h, de dilluns a divendres

De 16 a 16.30 h
(consulta núm. 1)

Dr. BENEDÉ

9

Inf. Imma Morlans

10

De 15 a 18 h, de dilluns a dijous
De 9 a 12 h, divendres
De 15 a 18.30 h, de dilluns a divendres

Dr. PUIG

12

De 17 a 19.30 h, dimecres i divendres

Llevadora. Carme Biern
i Mercè Sarrado

15

De dilluns a dijous. Hores a convenir

As. social. Agustín Pardo

14

De 9 a 15 h, dilluns i dimecres, i de 9 a 13 h, dimarts i divendres

INJECTABLES

3

De 8.30 a 9 h (matí) i de 19 a 19.30 h (tarda)

Dr. VELAYOS
Inf. Gemma Simon

De 8 a 10 h, de dilluns a divendres
De 9.30 a 12.30 h, de dilluns a divendres

Dr. HERNÁNDEZ
Inf. Nati Albadalejo

De dimarts a divendres, de 9 a 12 h; dilluns, de 15 a 18 h.
De dimarts a divendres, de 9.30 a 12.30 h; dilluns, de 15 a 18.30 h.

Dra. VILLAR
Inf. Imma Roura

De 9 a 12 h, de dilluns a divendres
De 9.30 a 12.30 h, de dilluns a divendres

Dr. PUJOL
Inf. Isabel Saborit

De 15 a 17 h, de dilluns a divendres
De 15 a 18.30 h, de dilluns a divendres

Dr. PUIG

De 17 a 19.30 h, dilluns, dimarts i dijous

Llevadora. Mercè Sarrado

Dimecres. Hores a convenir.

Assistent social

Sra. Crista Brugués, dilluns, de 9 a 14 h; dimarts, de 8 a 12 h; divendres, de 9 a 13 h.
Sr. Agustín Pardo, dijous, de 9 a 16 h.

INJECTABLES

De dilluns a divendres. Matins: 9 h. Tardes: 19.30 h.

Extraccions/anàlisis

Dilluns, dimarts i divendres, a 8 a 9 h.

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

desembre
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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
salvador.lujan@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 GENER

DIJOUS

CAP D'ANY

6 GENER

DIMARTS

REIS

9 ABRIL

DIVENDRES

DIVENDRES SANT

12 ABRIL

DILLUNS

DILLUNS DE PASQUA FLORIDA

1 MAIG

DISSABTE

FESTA DEL TREBALL

21 MAIG

DIVENDRES

L'ASCENSIÓ

24 JUNY

DIJOUS

SANT JOAN

DIVENDRES

FESTA MAJOR DE BELLAVISTA

31 JULIOL

DISSABTE

FESTA MAJOR DE MARATA

7 AGOST

DISSABTE

FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AMUNT

8 SETEMBRE

DIMECRES

FESTA MAJOR DE LLERONA

11 SETEMBRE

DISSABTE

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

20 SETEMBRE

DILLUNS

FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AVALL

12 OCTUBRE

DIMARTS

FESTA DE LA HISPANITAT

1 NOVEMBRE

DILLUNS

TOTS SANTS

6 DESEMBRE

DILLUNS

DIA DE LA CONSTITUCIÓ

8 DESEMBRE

DIMECRES

LA IMMACULADA

DISSABTE

NADAL

2 JULIOL

25 DESEMBRE

»» 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: de les 19 h
a les 8 h del dia següent, dirigiu-vos
a l'Hospital General de Granollers,
telèfon 93 842 50 00.
> Dissabtes: de 9 a 17 h, dirigiu-vos
al CAP Les Franqueses (C/ Girona,
290). A partir de les 17 h, dirigiuvos a l'Hospital General de Granollers.
> Diumenges i festius: dirigiu-vos a
l'Hospital General de Granollers.
Injectables: dissabtes, de 9 a 9.30
h al CAP Les Franqueses.

»» TV Les Franqueses
Canal 55 de la UHF
> Els dimecres, 14.30 h i 20.30 h

desembre
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Canal 62 de la UHF
> Els dijous, 22.00 h
> Els dissabtes, 20.25 h

LFDV
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