»»»»» calaix de sastre
»» Telèfons dinterès
> Urgències
Policia Local
Mossos dEsquadra
Creu Roja
Bombers
Centre coordinador dambulàncies
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 lajuntament
Oficines del SAC de Bellavista
Dinamització Econòmica
Serveis Socials
Patronat Municipal de Cultura
Patronat Municipal dEsports

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 dAvall

93 861 80 30
93 840 42 00

Bellavista
Corró dAvall (ctra. de Ribes)
Corró dAvall (C/ Sant Antoni)

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

Casal davis i Centre Social de Bellavista
Casal davis de Corró dAvall
Centre de Dia de Corró dAvall

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 dAvall
Pistes Municipals de Petanca
Zona Esportiva Mpal. de Corró dAmunt

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 dAvall
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

93 840 57 80

> Ajuntament

> Centres de salut
> Farmàcies

> Centres per a la gent gran

> Instal. lacions esportives

> Centres culturals

> Serveis infantils i juvenils

Casal Infantil de Corró dAvall
Centre de Joves de Bellavista
Centre de Joves de Corró dAvall
Servei dInformació Juvenil Bellavista
Servei dInf. Juvenil Corró dAvall

93 846 65 06
93 840 57 80
93 840 49 67
93 840 57 80
93 840 49 67

Escola Bressol Municipal Massagran
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones
CEIP Bellavista-Joan Camps
CEIP Joan Sanpera i Torras
CEIP Guerau de Liost
(tel. provisional)
IES Lauro
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany
Escola dAdults-Centre dAutoformació
Centre dInnovació i Form. Ocupacional
Centre de Recursos Agraris

93 840 35 75
93 849 84 83
93 846 62 29
93 849 55 94
93 846 65 06
93 840 28 52
93 846 56 36
93 840 26 53
93 840 39 30
93 844 30 40

Santa Eulàlia de Corró dAvall
Santa Maria de Llerona
Santa Coloma de Marata
Sant Mamet de Corró dAmunt

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

Viver dempreses
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

> Centres educatius i formatius

> Parròquies

> Transports

> Companyies de serveis

> Altres

»» Horari de visites de les àrees de lAjuntament
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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> Visiteu el web de lAjuntament: www.lesfranqueses.org

opinió «««««

Després de les eleccions,
de nou a treballar
dors, és a dir la majoria del consistori; la resta de grups va obtenir
una representació molt petita.

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

El passat 25 de maig es van celebrar les eleccions municipals,
màxima expressió de la democràcia local, on els ciutadans i ciutadanes van poder manifestar les
preferències sobre les persones i
els programes que desitgen que regeixin el municipi els propers quatre anys.
En aquesta ocasió, el resultat va
ser molt clar i alhora senzill dinterpretar: la federació de CiU va
obtenir 2.869 vots, que representa el 45%, i per tant obté 9 regi-

Per tant, la majoria dels ciutadans i ciutadanes de les Franqueses han donat majoritàriament la
confiança al grup que ha governat
els últims anys, perquè continuï treballant com fins ara i el municipi
avanci i millori en tots els aspectes.
En els últims anys sha fet un
esforç molt important perquè el
municipi estigui en el lloc que li pertoca. Sha aconseguit molt, però
encara no sha acabat tot. És qüestió de seguir lluitant per anar completant el que manca.
Encara que shagi volgut donar
una imatge conflictiva i crispada del
municipi, per tal de perjudicar el

funcionament general, això no ha
repercutit en el vot de la gent ni
tampoc ha influït de forma susceptible en les eleccions. Però després
de les eleccions, i un cop constituït
el nou Ajuntament, cal posar-se a
treballar per aconseguir les millores que els ciutadans i ciutadanes
esperen i desitgen i és el que han
anat a votar a les urnes.
Per tant, després de fer les anàlisis necessàries, ens hem de tornar a arremangar i anar a treballar, que és el que la ciutadania espera del govern municipal.
Abans de tornar-hi, volem agrair
el suport majoritari que hem rebut, el qual esperem no decebre i,
per això, seguirem treballant com
el primer dia per aconseguir un
municipi amb qualitat de vida i on
tothom shi trobi bé.

sumari «««««
4> Eleccions municipals: CiU
guanya per majoria absoluta

8> Governació: Exhibició de la
secció canina de la Guàrdia
Urbana de Barcelona
10> Esports: Carmen Fernández
i Jesús Pellicer, millors
esportistes de les Franqueses

13> Cultura i Educació: I Trobada
de Romancers

15> Urbanisme: Sarranja el
revolt perillós de la Sagrera

7> Dinamització Econòmica: El
Viver dempreses ja té llogaters

12> Obres, Serveis i Medi
Ambient: Comencen les obres
del col·lector de la Pelleria

16> Benestar Social, Joventut i
Sanitat: Èxit de participació a la
Festa de la Primavera
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»»»»» eleccions municipals

Convergència i Unió torna a obtenir
majoria absoluta a lAjuntament
La federació Convergència i Unió
va guanyar les eleccions municipals
del 25 de maig passat gràcies a
lobtenció del 44,45% dels vots
emesos. Van votar CiU 2.869 electors, 665 més que fa quatre anys,
i daquesta manera obté 9 regidors, els mateixos que ja tenia, és
a dir, majoria absoluta. La segona
posició locupa la coalició Partit dels
Socialistes de CatalunyaProgrés
Municipal, que ha obtingut 1.229
vots, el que representa un 19,04%
dels vots emesos, i que són 662
menys que en lanterior legislatura. Així, el PSCPM, que tenia 7
escons, passa a tenir-ne 3.
La tercera força ha estat Esquerra Republicana de Catalunya
Acord Municipal, amb 945 vots i
dos regidors, 474 vots més que en

les eleccions de 1999, el que representa el 14,64% de lelectorat
que va votar. El quart lloc locupa el
Grup dIndependents Progressistes de les Franqueses, un partit
nou que concorria a les eleccions
per primer cop i que va rebre el
5,78% de suport, 373 vots, amb
lobtenció dun regidor. Per darrera seu, i també amb un regidor, va
quedar el partit dEls Verds del
Vallès Oriental, amb el 5,21% dels
vots, 336 en concret. Els Verds és
la primera vegada que accedeixen
a lAjuntament.
La sisena força política és el Partit Popular, que va obtenir 330 vots,
el 5,11% del total, que els fa recuperar lescó que ja havien obtingut
a les eleccions de 1995 però que
havien perdut a les de 1999. Pel

Resultats electorals
PARTITS POLÍTICS

VOTS

% VOTS ESCONS

CiU
ERC
GIPF
PSC-PM
PP
Els Verds
ICV-EUA-EPM
Blancs
Nuls

2.869
945
373
1.229
330
336
239
91
43

44,45
14,64
5,78
19,04
5,11
5,21
3,70
1,41
0,66

9
2
1
3
1
1
0
0
0

TOTAL

6.455

100,00
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que fa a la darrera de les candidatures que es va presentar a les
eleccions del 25 de maig passat,
es tracta de la coalició Iniciativa per
Catalunya VerdsEsquerra Unida i
AlternativaEntesa pel Progrés
Municipal, que va treure 239 vots,
el 3,7%, i continua sense entrar a
lAjuntament. Per últim, es van
comptabilitzar 91 vots en blanc i
43 de nuls, l1,46% i el 0,66% respectivament.
Pel que fa a la participació es va
registrar un augment del nombre
delectors que van decidir votar
respecte a les darreres eleccions.
Així, doncs, van votar un total
6.455 persones de les 11.056 que
hi tenien dret, el que representa
un 58,38%, gairebé 3 punts per
sobre que quatre anys enrera.

ICV-EUA-EPM

Blancs

Nuls

Els Verds
PP

CiU

PSC

GIPF

ERC

Comparativa de regidors amb eleccions anteriors
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2003
1999
1995
1991
1987

AI-FIC
0
1
-

CiU
9
9
7
8
5

ERC
2
1
1
0
-

GIPF
1
-

ICV-EUA-EPM
0
0
0

PP
1
0
1
0
-

PSC-PM
3
7
7
9
8

Els Verds
1
0
-

eleccions municipals «««««

Quadre dels vots obtinguts pels partits a cada mesa

Quadre dels vots obtinguts pels partits a cada nucli

Deu regidors repeteixen i set sestrenen
Els regidors que repeteixen legislatura a lAjuntament són deu:
Francesc Torné Ventura (CiU),
Josep Mar ia Dia Gr au (CiU),
Francesc Colomé Tenas (CiU), José
Ramírez Alaya (CiU), Ramon Coma
Dosrius (CiU), Joaquim Méndez
Ortiz (CiU), Rosa Colomé Soler
(CiU), Manuel Martínez Ballesteros
(PSC-PM), Andr eu Montañés
Huguet (ERC-AM) i José Joaquín
Grau Rueda (GIPF). Aquest darrer
va iniciar lanterior legislatura amb
el grup municipal socialista, però
va ser un dels sis membres
daquest grup que va acabar el
mandat com a regidor no adscrit.
En les eleccions del 25 de maig
passat va ser cap de llista del GIPF.
Per la seva part, els nous regi-

dors que entren a formar part de
lAjuntament són set: Ferran Jiménez Muñoz (CiU), Núria Claveria
Soler (CiU), José Antonio Palomino
Aguilera (PSC-PM), Esteve Ribalta
Sánchez (PSC-PM), Gemma Bisbal
Otero (ERC-AM), Josep Badia Torrents (PP) i Ferran Gontán Ferrer
(Els Verds).
Daltra banda, els regidors que
estaven en lanterior legislatura i
que no repetiran en aquesta són
els següents: Martí Rosàs Pujol
(CiU), Josep Lluís Pujol Mosteo
(CiU), Rosa Clavell Parera (PSCPM), Antonio González Chacón
(PSC-PM), Belén Palomero Caro
(PSC-PM), Ricard València Schuster (PSC-PM) i Concepción Vila
Boluda (PSC-PM).
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LAjuntament es va haver de constituir
el 4 de juliol en comptes del 14 de juny
LAjuntament de les Franqueses
del Vallès es va constituir el 4 de
juliol, vint dies després que la immensa majoria dels consistoris

catalans. La raó va ser que la Junta Electoral de Zona de Granollers
va admetre a tràmit el recurs contenciós-electoral que va interposar

La presidenta
de la mesa
dedat, Rosa
Colomé, donant
la vara dalcalde
a Francesc
Torné

Francesc Torné i Ventura
Alcalde

la coalició Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal contra
lacord de proclamació delectes al
municipi de les Franqueses del
Vallès.
Així les coses, el 4 de juliol, en un
acte que va començar a les 12 h a
la sala dactes de lajuntament,
Francesc Torné va ser investit alcalde per tercera vegada consecutiva. Torné, que ja té lalta de lhospital que ha estat tractant la seva
malaltia aquests mesos, va ser investit gràcies als nou vots de Convergència i Unió. La resta de regidors van votar el candidat que presentava el seu grup i els tres representants del PSC-PM van votar
en blanc.

Nou equip de govern
municipal per a la
legislatura 2003-2007

Josep Maria Dia i Grau
Regidor dEsports
1r tinent dalcalde

Ferran Jiménez i Muñoz
Regidor de
Dinamització Econòmica
2n tinent dalcalde

Francesc Colomé i Tenas
Regidor dObres, Serveis i Medi Ambient i
de Planificació i Relacions Col·lectives
3r tinent dalcalde

José Ramírez i Alaya
Regidor dUrbanisme
4t tinent dalcalde

Ramon Coma i Dosrius
Regidor de Cultura i
Educació
5è tinent dalcalde

Joaquim Méndez i Ortiz
Regidor de Governació

Núria Claveria i Soler
Regidora dHisenda

Rosa Colomé i Soler
Regidora de Benestar
Social, Joventut i Sanitat
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dinamització econòmica «««««

El Viver dempreses es posa en marxa
El Viver dempreses ja és una
realitat. El 5 de maig es va posar
en funcionament, amb la par ticipació, de moment, de quatre projectes de nova creació que són:
Granollers Serveis Telefònics a
empreses, SL: la seva activitat principal és latenció al client mitjançant el telèfon, amb recepció i
emissió de trucades i màrqueting
comercial.
Juan Carlos García Rueda:
assessorament, gestió, administració i formació en matèria de recursos humans, especialment destinat a aquells professionals que realitzin activitats dins de lassessorament empresarial.
Pre-tensiones contexto, SL: la
seva activitat principal és el disseny,
la fabricació, estampació i venda de
gènere de punt i material multimèdia.
Sweetrade Europe, SL: empre-

Un dels quatre despatxos on ja hi ha una empresa de nova creació instal·lada i treballant

sa dedicada a la importació, exportació i distribució, en exclusiva, de
productes esportius (bowling i ciclisme) i vins i licors.

També sestà assessorant, entre
daltres, alguns autoemprenedors
que estan interessats en la seva
futura ubicació en el Viver.

LÀrea de Dinamització Econòmica obté la
certificació ISO 9001:2000
LÀrea de Dinamització Econòmica de lAjuntament de les Franqueses del Vallès va assumir, el setembre passat, el compromís de la millora contínua de les seves activitats internes així com dels serveis
prestats als usuaris, i es va iniciar
la implantació del sistema de gestió de la qualitat basat en la normativa UNE-EN-ISO 9001:2000.
Les fases que shan seguit són:
1.- Assessorament i identificació
dels processos
2.- Implantació
3.- Auditoria interna
4.- Auditoria externa
Els passats 15 i 16 de maig es
va fer lauditoria externa a càrrec
del Centre de Cer tificació LGAI Technological Center, que va detectar algunes no conformitats menors que van quedar solventades
de seguida, fet que permet obte-

nir la certificació.
Labast de la certificació inclou els
serveis de formació ocupacional, la
inserció laboral, informació i assessorament empresarial i autoemprenedors i el Punt dInformació
Cidem (PIC).
La guia que marca els objectius
de lÀrea de Dinamització Econòmica de lAjuntament de les Franqueses del Vallès és el compromís per

La inserció
laboral dels
aturats de llarga
durada és un
dels serveis que
es presten des
de lÀrea de
Dinamització
Econòmica de
lAjuntament

la qualitat, viscuda com a camí per
aconseguir un impacte social de
millora dels col·lectius amb els que
es treballa, augmentant la satisfacció dels seus usuaris, i de reconeixement social de la feina ben feta.
Un dels objectius de lÀrea és la
millora contínua, per aquest motiu
es treballa amb la voluntat que els
serveis oferts siguin el més profitosos possibles per als usuaris.
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La secció canina de la Guàrdia Urbana
de Barcelona, a les Franqueses
El 30 dabr il passat, la secció
canina de la Guàrdia Urbana de
Barcelona va fer una exhibició al
camp de futbol municipal de Corró
dAvall davant duns tres-cents
nens i nenes que havien seguit durant el curs les classes deducació
viària que la Policia Local de les
Franqueses del Vallès havia dut a
terme a les escoles.
Aquest va ser un esdeveniment
excepcional, ja que normalment la
secció canina de la GU de Barcelona no realitza activitats fora de
la capital catalana. Els assistents
a lexhibició van poder veure diverses mostres densinistrament de
gossos, obediència, reducció i de-

tenció de delinqüents, recerca de
drogues...

Lexregidor Josep Lluís Pujol
rep una placa dagraïment
dels membres de la Policia
Josep Lluís
Pujol, al
mig, al
costat de
lantic cap
de la
Policia
Local,
Manel
Sánchez
(esquerra),
i de
lactual,
Joaquim
Martín
(dreta)
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Nens i nenes van veure des de les
grades les evolucions dels gossos

Convenis amb el
Servei Català de
Trànsit
Shan establert diversos convenis de col·laboració amb el Servei
Català de Trànsit. Un dells, el que
fa referència a leducació viària, ja
està signat i permetrà augmentar
loferta i qualitat educativa dels cursos als centres escolars del municipi. A més, properament saprovaran convenis referents al control
de velocitat en les nostres carreteres i als controls dalcoholèmia.

Vigilem els
espais naturals
El passat 19 de juny els membres
de la Policia Local de les Franqueses van lliurar una placa dagraïment a lexregidor de Governació,
Josep Lluís Pujol, que va ocupar el
càrrec els darrers quatre anys i

que per voluntat pròpia no continuarà com a regidor la propera legislatura, en agraïment pel seu esforç i dedicació al capdavant de lÀrea. La Policia Local li desitja el millor i li agraeix la feina feta.

Cal que tinguem cura dels nostres parcs públics i espais naturals.
En tres mesos shan obert quatre
expedients sancionadors per abocaments il·legals. Cal que denunciem a la Policia qualsevol abocament, ja que a banda del greu deteriorament ambiental també poden ser causa dincendis forestals.

hisenda i règim interior «««««

Consell del Poble de Corró dAmunt
Sha redactat un Avantprojecte
de remodelació de la travessera
urbana (de la BV-5151), al seu pas
pel nucli de Corró dAmunt com a
fase prèvia a la redacció del projecte executiu definitiu que ha de
ser aprovat per la Diputació de
Barcelona, propietària de la via. El
seu objectiu és definir les millores
que cal efectuar per millorar la seguretat dels vianants que circulen
pel nucli de Corró dAmunt al llarg
de la car retera BV-5151, i per
reduir la velocitat dels vehicles que
circulen per aquesta travessera,
fet llargament sol·licitat pel Consell
del Poble.
El pr ojecte consisteix bàsicament en:
Per aconseguir una reducció de
la velocitat efectiva en el tram de
travessera sha optat per buscar
dues solucions diferents per cada
entrada al nucli donada la diferència de traçat.
A lentrada sud la carretera disposa duna amplada de calçada
uniforme, voreres ben definides i
entra amb un traçat rectilini, oferint una bona visibilitat. Per aconseguir una reducció de la velocitat
efectiva en aquest tram de travessera sha optat per construir dues
plataformes elevades del paviment.
El primer ressalt es situa a lentrada sud a 25 m del carrer daccés
a la urbanització Can Suquet i del
camí enfrontat que dóna accés a
can Blanxart, per garantir la reducció de la velocitat punta que porten els vehicles en arribar al nucli

de Corró dAmunt. El
segon ressalt es planteja enfront de la zona esportiva, a la seu del Consell del Poble i proper a
la parada dautobusos,
aquest es situa a prop
del punt més estret de
la carretera, amb
menys visibilitat i més
perillós, que és lembut
existent entre dues edificacions molt properes
a la travessera. Aquestes plataformes elevades del paviment es combinen amb una franja
de lleuger ressalt al llarg de leix
de la carreter a o separador de
carril, augmentant així la sensació
de reducció de lample de calçada
i, augmentant també lalçada longitudinal en el perfil de la carretera. Conseqüentment, sobliga els
conductors a reduir la velocitat i
circular-hi lentament.
A lentrada nord es preveu donar al tram de la travessera, en els
seus primers 175 metres el caràcter de prioritat invertida, afavorint
la mobilitat del vianant en detriment del pas precedent dels vehicles. Aquest tram a lentrada nord
de la BV-5151 comença tot just
abans del camí de laccés nord a
Can Suquet, i continua amb el canvi de direcció brusc que té la carretera quan arriba al carrer daccés a la plaça de lesglésia de Corró dAmunt, on també hi trobem
diverses activitats de restauració
i edificis molt propers a la carretera, de manera que saconsegueix

Una imatge
de lavantprojecte de
remodelació
de la
travessera
de Corró
dAmunt

reduir la velocitat en un punt
freqüentment creuat per vianants
i es garanteix menor risc de col·lisions en lembut que e xisteix.
Aquest tram de prioritat invertida
sacaba un cop vençuda la irregularitat del traçat, enllaçant-se amb
el tram detallat com a entrada sud.
La configuració del tram de prioritat invertida es farà mitjançant
una plataforma elevada de llamborda en tota la seva longitud respecte la rasant de la carretera, refent
així la secció transversal de la carretera, on les voreres també seran de llamborda però de coloració diferent. Es manté lamplada de
la calçada de 6 metres, i les voreres seran iguals i damplada variable en funció de les edificacions
existents. Amb un paviment de
llambordes envellides i nous elements urbanístics de caire rústic,
com són enllumenat i mobiliari
urbà, es pretén reforçar el caràcter de nucli rural al centre de Corró dAmunt.
Esperem portar-ho a terme.

Consell del Poble de Llerona
Un cop passades les eleccions
municipals i als Consells del Poble,
es cons tituirà el nou Consell del
Poble de Llerona. En el moment
descriure aquest articlet, crec que
no serà possible fins al mes de setembre, perquè encara no sha
constituït el nou Ajuntament. Serà
la tercera legislatura de funciona-

ment daquest organisme de participació ciutadana. Personalment
jo macomiado de la tasca de regidor i com a president del Consell,
deixant pas a noves persones i desitjant el millor per a Llerona i per
a la seva gent.
Els resultats electorals a Llerona
deixen clara la voluntat popular. El

regidor que haurà de presidir
aquest organisme en aquesta nova
etapa és en Ramon Coma. Li desitjo a ell, a la resta de regidors un
altre de CiU i un dERC, i als consellers de les entitats, que el treball del Consell sigui il·lusionant i que
tothom treballi fent pinya per millorar cada dia més el poble.

juliol
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»»»»» esports

Carmen Fernández i Jesús Pellicer,
millors esportistes de les Franqueses
Una foto
de família
dels
millors
esportistes
de les
Franqueses
de cada
categoria i
les
autoritats
presents a
lacte

juliol
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Jesús Pellicer i Carmen Fernández són els millors esportistes de
les Franqueses de la temporada
2002/2003 en categoria sènior.
Els dos guardonats van rebre el títol davant de 250 persones que
van assistir el 4 de juliol passat al
sopar-festa de la VIII Nit de lEsport,
que va tenir lloc al restaurant Can
Pagès Vell de lAmetlla del Vallès,
organitzat com cada any pel Patronat Municipal dEsports.
Jesús Pellicer, del Club Okamishin
Bellavista, va obtenir la medalla de
bronze en el Campionat del Món
de Kick Boxing-Muay Thaï que es
va celebrar a primers dany a Tailàndia, mentre que Carmen Fernández, del Club Natació Granollers, va quedar en segona posició
al Campionat dEspanya absolut de
Natació Sincronitzada en les modalitats de Rutina Tècnica, Rutina
Lliure i per clubs.
La llista de millors esportistes en
les altres categories és la següent:
Benjamí femení: Natàlia Tintó
(PME Les Franqueses-bàsquet).

Benjamí masculí: Francisco González (CF Bellavista-Milán). Aleví femení: Judit Toro (PME Les Franqueses-handbol). Aleví masculí: Isaac
Suárez (PME Les Franqueseshandbol). Infantil femení: Agnès Sales (CN Granollers-gimn. artística).
Infantil masculí: Arnau Puig (CE
Llerona). Cadet femení: Olga Pérez
(CN Granollers-sincronitzada). Cadet masculí: David Rodríguez (CF
Bellavista-Milán). Juvenil femení:
Meritxell Pérez (CN Granollers-sincronitzada). Juvenil masculí: Javier
Bertos (FC Barcelona-handbol).
A banda del reconeixement als
millors esportistes, als finalistes i
als nominats, en la VIII Nit de lEspor t també es van voler reconèixer les gestes esportives aconseguides a nivell col·lectiu. Així, doncs,
es va premiar lequip infantil masculí dhandbol i el cadet masculí de
bàsquet del PME Les Franqueses
pel seu primer lloc al campionat
comarcal. També es van endur un
reconeixement pels seus ascensos
de categoria lamateur del CF

Bellavista-Milán, els equips masculí
i femení del Club Petanca Bellavista
i lequip de sala del Club de Tir amb
Arc de les Franqueses.
Daltra banda, també es van lliurar uns reconeixements especials
per la seva tasca de suport a lesport de les Franqueses a les següents persones i entitats: Florenci
Garran, del CE Les Franqueseshandbol, Antonio Garrido, del CF
Les Franqueses, Jordi Figueres, del
CE Llerona, Juan Emilio Bertran,
del CF Bellavista-Milán, i també a
lempresa Grasas Vila i al Club Futbol Bellavista-Milán.
Cal destacar lassistència com a
convidats a la VIII Nit de lEsport
del jugador del BM Granollers
Carles Viver, de lentrenador del
Bàsquet Manresa, Ricard Casas, i
de Luis Miguel Santillana, representant de la Secretaria General de
lEspor t de la Generalit at de
Catalunya. A més, també van assistir a lacte el regidor dEsports,
Josep M. Dia, i daltres membres
de lequip de govern municipal.

esports «««««

Un grup de
participants
en una de
les pujades
del
recorregut
de la
caminada

Més de tres-cents participants a la
I Caminada Popular de les Franqueses
El passat 27 dabril va tenir lloc
la I Caminada Popular de les Franqueses amb un total de 333 participants, que van fer els 17 quilòmetres que lorganització va preveure pels diferents camins del
municipi. La sortida daquesta marxa, organitzada pel Patronat Municipal dEsports, es va fer a la plaça
de lAjuntament a les 8.30 h, després es va anar cap a Milpins fins
al primer avituallament, que es va
fer a la plaça de Marata.

El segon punt de trobada va ser
la zona esportiva municipal de Corró dAmunt, on els participants van
poder recuperar forces, ja que els
esperava un bon esmorzar que els
havia de permetre afrontar la segona part del recorregut amb garanties. Després daixò, els caminants van sortir cap a Llerona, on
hi havia el segon punt davituallament, i des daquí ja van enfilar lúltima part de la caminada amb destinació al Centre de Recursos Agra-

ris, punt darribada. Una vegada en
aquest equipament municipal es va
fer un sorteig duns 40 dobsequis
entre tots els participants, que, a
més, van rebr e una samarreta
commemorativa i lesmorzar.
Lorganització va valorar molt positivament, tant el recorregut com
el número de participants daquesta primera marxa, tot esperant
que aquesta satisfacció es materialitzi lany vinent en un augment
dinscrits.

Les piscines
destiu, obertes

XIX Diada del
Joc i de lEsport

VII Trobada de
gent gran

El 14 de juny a la tarda va tenir
lloc la 19a Diada del Joc i de lEsport. Enguany, aquesta jornada que
el PME organitza cada any com a
cloenda de les seves activitats anuals, es va fer al passeig dAndalusia.
Entre esportistes i públic van ser
unes 350 persones les que hi van
participar. Les competicions esportives que es van dur a terme van
ser el 3 x 3 bàsquet, el 4 x 4 handbol, els partits de bàdminton i el
torneig de futbol 4 x 4. Paral·lelament a aquestes activitats, també
es podia gaudir dun parc infantil
amb tres inflables i un llit elàstic,
partides descacs i tir amb arc.

L11 de maig al matí, 350 persones es van reunir a la zona esportiva municipal de Corró dAvall en
la VII Trobada dActivitat Física per
a Gent Gran. Hi havia grups de

El 21 de juny va tenir lloc la jornada dobertura de les piscines destiu, situades dins el Complex Esportiu Municipal, jornada que dóna inici a la temporada que acabarà el 7
de setembre. En total van passar
pel recinte durant tot el dia 243
abonats del Complex i 300 usuaris que van pagar lentrada de bany.
Al llarg de tota la jornada es van
fer diverses activitats com la de linflable, classes daquaeròbic i activitats per a nens i nenes.

Canovelles, Sitges, Granollers, Sant
Celoni i Lliçà de Vall, a més de les
Franqueses. La jornada va començar a les 10 amb la recepció de
grups i lentrega de documentació,
i a les 10.30 h va començar el circuit dactivitat física al camp de futbol. A les 12.15 h, i després dun
descans, es va fer lactivitat de dansa al pavelló, i a les 13.30 h va tenir lloc lentrega dobsequis. Acte
seguit, es va fer una arrossada.

juliol
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»»»»» obres, serveis i medi ambient

Nous espais per al lleure

El parc de
lInstitut, a
dalt, i la
plaça de
darrera de
lajuntament,
a baix

Els ciutadans i ciutadanes de les
Franqueses compten des fa mesos
amb nous espais per al seu lleure:
diversos parcs i places dentre els
que destaquen el parc de lInstitut
i la plaça de darrera lajuntament.
El primer està situat a la part alta

de Bellavista, a la zona que ocupaven els mòduls prefabricats de lIES
Lauro i té una superfície de 6.100
m2. Pel que fa a la segona, es tracta duna gran plaça de 8.250 m 2
amb carril-bici i escenari per a actuacions, entre daltres espais.

El Jutjat de Pau estrena les
remodelades instal·lacions

juliol

dos mil tres
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El Jutjat de Pau va estrenar instal·lacions el mes de maig, després
que finalitzessin les obres dadequació de les dependències situades en un dels laterals de ledifici

consistorial. Així, sha fet un ampli
espai de rebedor amb mostrador,
quatre despatxos, un dels quals
pensat per a cerimònies, i un petit
arxiu, entre daltres actuacions.

PROHIBIT FER
del 15 de març al 15 doctubre
»»»»»»»»»»»»»

al bosc

Comencen les
obres del
col·lector del
carrer de la
Pelleria
Han començat amb les tasques
prèvies de desbrossat del solar, les
obr es del col·lector que ha de
conduir les aigües pluvials directament al riu Congost, per sota del
carrer de la Pelleria, la línia de
RENFE de Vic-Puigcerdà i del nou
sector industrial (sector V) desguassant daquesta manera correctament la xarxa de clavegueram
urbà de laltre costat de la carretera, que correspon a làmbit comprès entre la carretera de Cànoves
i el carrer de la Serra.
Aquest és el tercer gran col·lector que es construeix com a resposta a lanàlisi feta pel Consorci
per a la Defensa de la Conca del
Riu Besòs respecte de la xarxa de
clavegueram de les Franqueses,
que va donar com a resultat lexistència duns punts negres situats
a la carretera de Ribes (tram riera Carbonell-Ajuntament) i al carrer dAragó de Bellavista.
El primer col·lector es va
construir aprofitant la urbanització
del sector que envolta lAjuntament
(sector W). El segon es construir
per sota la línia de RENFE i connecta el carrer dAragó amb la riera
Carbonell. Aquest tram resta de
finalitzar i connectar a la riera per
part de lempresa adjudicatària de
les obres de la Ronda Nord.
Amb aquestes importants canalitzacions queda resolt, en gran
part, el problema derivat de la xarxa de clavegueram existent sense
condicions.
Lempr esa que està fent les
obres daquest nou col·lector és
Construcciones y Rebajes Àrids,
S.A., i el pressupost previst és de
115.808,12 euros.

al camp

a laire lliure

cultura i educació «««««

Les Franqueses participa
al Festival de Trobadors i
Joglars amb la I Trobada
de Romancers
Les Franqueses del Vallès ha iniciat enguany la seva participació en
el festival dabast comarcal Trobadors i Joglars amb lorganització
dun cicle dedicat al món dels ro-

manços. Aquesta I Trobada de Romancers sha celebrat, els dies 21
i 22 de juny, al teatre-auditori del
Centre Cultural de Bellavista.
Presentats per en Jaume Arne-

Aquest estiu llençat de cap
a la lectura!
Del 30 de juny al 25 de juliol la
Biblioteca Municipal ofereix el seu
servei també als usuaris de les piscines destiu del Complex Esportiu
Municipal: la Bibliopiscina. Un estand ubicat a peu de piscina i atès
per personal de la Biblioteca possibilita que els banyistes puguin
complementar lestada amb una
àmplia oferta de lectura.
La premsa diària, els setmanaris comarcals, còmics, les revistes
de societat o de viatges, contes,
novel·les, llibres dentreteniment...
formen part dun fons especial-

ment triat i renovat setmanalment.
Aquesta és una iniciativa de la
Biblioteca Municipal que compta
amb la col·laboració del PME i del
Complex Espor tiu Municipal. Per
utilitzar aquest servei sols cal ser
usuari de la piscina i presentar
qualsevol carnet identificatiu personal. Lhorari de la Bibliopiscina és
de 12 a 18 h, de dilluns a divendres.
La Biblioteca Municipal i la Sala
de Lectura de Can Ganduxer mantenen el seu servei i horari habituals a excepció dels dissabtes del
mes de juliol, que tanquen, i del 30
de juliol al 31 dagost ambdós inclosos, que tancaran per vacances.

lla, lúnic romancer català en actiu, hi han participat professionals
del món de lespectacle dAndalusia, dAragó, de Castella, i dels Països Catalans, concretament de
Catalunya i del País Valencià. Així,
doncs, el dia 21 va actuar la companyia Girôbago amb el seu espectacle Juglaría, i el Cançoner de les
Comarques del Sud. I el dia 22, va
ser el torn per a El Silbo Vulnerado
i per a Eliseo Parra.
Un moment de lactuació del Cançoner de
les Comarques del Sud, que va actuar el
dia 21 de juny al teatre-auditori del Centre
Cultural de Bellavista. FOTO: Eduard Benito

Inici de les obres
de la nova escola

Shan iniciat les obres de la nova
escola, el CEIP Guerau de Liost.
Lescola, situada en el sector Mas
Colomer, al costat del Complex Esportiu Municipal, iniciarà el funcionament acadèmic el proper curs
2003/04. També ja estan pràcticament acabades les obres de millora del menjador escolar del CEIP
Joan Sanpera.

juliol
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»»»»» cultura i educació

La inauguració del Centre
Cultural de Bellavista
va ser una gran festa
Premi a la
promoció de
lenergia solar

Municipi educatiu
El mes de maig es va aprovar
latorgament de 1.823 EUR a les
associacions de mares i pares
dalumnes i 11.47760 EUR als centres educatius del municipi. Aquestes subvencions de lAjuntament
tenen la finalitat de promoure les
activitats que fan els centres, com
les colònies escolars i la compra
de llibres per a la biblioteca, entre
daltres accions.
LAjuntament també participa en

altres activitats complementàries
com la Campanya de Teatre, Música i Dansa a les escoles, el Programa de Natació, el Servei de Logopèdia Municipal, lEducació Viària,
els Tallers i Activitats de Promoció
de lEsport, els Premis de Recerca
adreçats a alumnes de primària i
secundària, etc. Daquestes i altres
informacions de caràcter educatiu
en podeu trobar més informació en
la revista mensual que sobre educació edita el PMC, Les Franqueses, espai educatiu.

El passat 19 de juny, a Tarragona,
el regidor de Cultura i Educació
Ramon Coma i Dosrius, va rebre
de lInstitut Català dEnergia, en el
marc de la Setmana de lEnergia,
una placa que atorga a les escoles
bressol municipals Massagran i les
3 Bessones el reconeixement com
a instal·lacions innovadores i curoses amb el medi ambient. Les dues
escoles formen part de la Xarxa
dEscoles Solars de Catalunya.

Festa Major de
Corró dAvall03

Patrimoni
arqueològic

La comissió organitzadora està
enllestint el programa de la Festa
Major de Corró dAvall que se celebrarà el 19, 20, 21 i 22 de setembre. Enguany, el pregó anirà a càrrec de lactor i autor teatral Bertus
Companyó. A més de les activitats
tradicionals, estan previstes, entre
daltres, les actuacions del Ballet
Makava de Costa dIvori, Els Encendraires, La Taverna, Lisboa Zentral
Cafè, Quico el Cèlio, el Noi i el Mut
de Ferreries, Solistes de la Costa,
Cobla Cost a Daurada, Família
Ramírez i Boni, Entre Caixes, Companyia dei Furbi, Tactequeté, Xumet
i Xinxeta i Orquestra Costa Brava.

Larqueòleg Jordi Casas ha dut a
terme, per encàrrec del Patronat
Municipal de Cultura, lInventari del
patrimoni arqueològic de les Franqueses del Vallès. Aquest treball
permetrà realitzar una valoració
global de les possibilitats dinvestigació, restauració i difusió cultural
dels jaciments del nostre municipi
i serà un nou instrument per al coneixement i conservació del Patrimoni. Amb aquest treball, el PMC
assoleix lobjectiu de comptar amb
els tres eixos principals per a la definició i consolidació de polítiques
culturals, com són el patrimoni natural, larquitectònic i larqueològic.

Èxit de la XIV Fira
de Sant Ponç
juliol
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El 27 dabril passat a la tarda es
va inaugurar el Centre Cultural de
Bellavista amb una gran festa de
participació ciutadana, on el grup
de teatre al carrer Artristras/Camaleó va representar el seu espectacle Medusa. A banda de la Biblioteca Municipal, que ja hi funcionava des de lany 2001, en aquest nou
equipament shi pot trobar un teatre-auditori amb capacitat per a
300 persones, una sala dexposicions, tres aules-taller, despatxos,
sales de reunions, cafeteria, així
com les instal·lacions del Centre de
Joves, del Casal Infantil i del Punt
dInformació Juvenil de Bellavista.

A Can Ganduxer, el 17 i 18 de
maig es va celebrar la 14a Fira de
Sant Ponç, organitzada per lAssociació Cívica de Corró dAvall, amb
la col·laboració del PMC. Hi va haver molta participació com ja és habitual en aquesta fira consolidada.

urbanisme «««««

Un estudi mostra laspecte que pot
arribar a tenir la plaça de lEspolsada
Diferents
imatges
virtuals de
la probable
fesomia
que
acabarà
tenint la
plaça de
lEspolsada

Un cop fets els treballs de construcció de la part central de la plaça de lEspolsada, que es van acabar el mes de maig, ara li toca el
torn a la urbanització dels seus voltants. Aquesta urbanització preveu

la construcció dedificis dhabitatges en dos dels quatre costats de
la plaça amb la inclusió de porxos i
locals tot al llarg dels baixos per
dinamitzar comercialment la zona.
Un estudi encarregat per lAjun-

tament a lempresa Gesa, S.L.
mostra en imatges com podria
quedar la plaça de lEspolsada definitivament, una gran plaça que està
enclavada en leix viari i de serveis
més important de Corró dAvall.

Les obres per arranjar el revolt estret
de la Sagrera són a punt dacabar-se
Les obres que han de resoldre
la conflictivitat del punt quilomètric
0,800 de la carretera de Cànoves,
a lalçada del barri de la Sagrera,
són a punt de finalitzar. Aquesta actuació permetrà reduir moltíssim
la perillositat en aquest punt tan
estret de la carretera de Cànoves,
ja que lenderrocament de part de
les edificacions existents en un dels
dos costats de la via ha fet possible leixamplament de la calçada,
amb el consegüent augment de la
visibilitat, així com la construcció de
voreres per als vianants.
Aquestes obres les està portant
a terme lempresa Serxar SA.

juliol

dos mil tres
Gràcies a leixamplament daquest punt
negre de la carretera de Cànoves, tant
vehicles com vianants podran passar-hi
amb seguretat
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»»»»» benestar social i joventut

Es posa la primera pedra de la
residència per a la gent gran
El passat 9 de maig es va dur a
terme lacte de col·locació de la primera pedra per a la construcció
de la residència per a la gent gran,
promoguda per la Fundació Privada de les Franqueses del Vallès per
a la Gent Gran, amb el suport de
lAjuntament i de la Generalitat.
A lacte hi va assistir la consellera de Benestar i Família de la Generalitat, Irene Rigau, el president
de la Fundació, Antoni Bosque, i
diversos membres fundadors, així
com representants del consistori
i lalcalde accidental, Martí Rosàs.
Lacte va reunir un centenar de
persones, majoritàriament gent
gran, els quals van manifestar interès per la construcció dun equipament social residencial que podrà solucionar moltes situacions de
necessitat sense haver-se de desplaçar a un altre municipi.
LAjuntament ha cedit el solar i la
construcció anirà a càrrec de lempresa Contratas y Obras. Lequip
darquitectes Codina, Prat i Valls és

Les autoritats presents en el moment de posar la primera pedra de la
residència al solar situat al costat del Casal dAvis i Centre de Dia

el responsable daquesta obra.
El centre tindrà un total de 58
places disponibles i, segons les previsions, en un any i mig estarà aca-

Festa de la Primavera 2003

juliol
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El cap de setmana del 6, 7 i 8 de
juny es va celebrar a Bellavista la
X Festa de la Primavera, que organitza lassociació Ressò.
Des de lÀrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat es va col·laborar en la dinamització de la tarda del divendres, aprofitant així les
activitats, els tallers i les dinàmiques que durant tota la setmana i
durant tot el curs es fan al Casal
Infantil de Bellavista.
Es va fer una bateria de tallers a
la plaça Major; hi havia una perruqueria boja, que va ser la gran
atracció de la tarda, tots els infants
que ho veien sapropaven per canviar-se el look i tenyir-se, fer-se rínxols, maquillar-se, i fer-se qualsevol bogeria. També hi havia un
El taller de xanques va
ser molt concorregut

LFDV
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taller de xanques, animat pels infants que ja fan el taller durant tot
el curs. A més, es va realitzar un
taller de barrets, i tot un ventall de
jocs de carrer.

bada. El pressupost total de lobra
és de 901.518 euros, que finançaran a parts iguals la Fundació,
lAjuntament i la Generalitat.

Espectacle ple
dil·lusió per a la
gent gran
LÀrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat, dins el Programa de
dinamització de la gent gran, va
oferir el 10 de maig un espectacle
al Casal Cultural de Corró dAvall.
Els assistents van tenir loportunitat de traslladar-se al món de la illusió amb lactuació den Giro basat en la màgia amb grans aparells.
També es va riure amb lhumorista Ramón i la presentadora Nuria
Inglès va acabar de posar ritme a
la tarda amb les seves cançons.
Finalment, i com comença a ser
costum, hi va haver un berenar per
a tots els assistents a laire lliure.

benestar social i joventut «««««

Grup de pares i
mares del CEIP
Joan Sanpera
LÀrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat ha organitzat conjuntament amb lAMPA de lescola
Joan Sanpera un espai de treball
per a mares i pares interessats a
millorar la relació i latenció als
seus fills. És ja la tercera edició,
donats els resultats positius dels
anteriors cursos escolars.
Les sessions, que van començar
el 4 de febrer i van finalitzar el 25
de març, es van realitzar els dimarts de 15.15 a 16.45 h a lescola. Sha dirigit a pares i mares que
tenen fills/es dentre 3 i 8 anys, i
els continguts shan elaborat a partir de les experiències pròpies dels
participants tot incidint en els temes que més interessaven al grup.
Han comptat amb el suport d´una
treballadora social de la Diputació
de Barcelona especialitzada en el
camp de la infància, Angelina
Durán, que ha dirigit i dinamitzat
les sessions.

Dia mundial sense tabac
El 31 de maig, amb motiu del Dia
mundial sense tabac, es va dur a
terme una campanya de sensibilització contra aquest hàbit perjudicial per a la salut, promoguda pel
Servei Català de la Salut, amb el
suport de lAjuntament. El dia 28

Campanya Catalunya contra
la fam a lÀfrica al municipi
Dins del projecte de voluntariat
social que es duu a terme des de
lÀrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat, es pretén incidir, entre daltres coses, en la conscienciació i cooperació amb les capes
més desafavorides de la població,
participant en diverses activitats
lúdiques, socials i culturals.
Al febrer lAjuntament es va adherir a aquesta campanya promoguda per les Nacions Unides,
UNICEF i FAO, que va consistir en
la recollida daliments de primera
necessitat, fent la difusió a través
de diverses entitats i establint di-

La gent gran celebra la Diada
de Sant Jordi
Com els altres anys, des de lÀrea
sha donat suport a la celebració

es van realitzar la majoria dactes,
que van consistir en la instal·lació
dunes taules informatives a lexterior dels centres de salut, per difondre, tant les conseqüències de
fumar, com les teràpies existents
per deixar-ho.

de la diada de Sant Jordi, entre el
col·lectiu de la gent gran.
Lalcalde accidental,
Martí Rosàs, i la regidora
de lÀrea, Rosa Colomé,
van repartir roses i llibres a
les àvies i avis, als Casals de
gent gran de Bellavista i
Corró dAvall, on hi van participar les dues associacions de gent gran existents.
Per altra banda, el Consell de Poble de Corró
dAmunt va ofer ir una
botifarrada animada pel
rapsode del Vallès, Josep
Bover.

versos punts de recollida. Entre les
entitats participants trobem lIES
Lauro, CEIP Joan Camps, les escoles bressol, Casals davis, Correus,
centres de salut, així com diversos
equipaments municipals.
La recollida daliments va finalitzar a principis de març i en total
es van poder dur al magatzem de
Rubí que centralitzava tota la recollida, 536 kg de sucre, pas ta,
farina, arròs, llet en pols i llegums,
així com 39 llaunes de fruita en almívar i 59 paquets de galetes.
La valoració de la campanya és
molt positiva. Volem donar les gràcies a tothom per la seva participació i sobretot als dos voluntaris
del grup que ho van impulsar.

sanitat «««««

Incorporació
dun pediatre
El mes de maig es va incorporar
un nou pediatre als dos Centres
dAssistència Primària de les Franqueses. Es tracta dArtur Puig,
excel·lent pediatre amb una dilatada carrera de treball a lHospital
de Granollers. Els seus dies de consulta són els següents: dilluns, dimarts i dijous, de 17 a 19.30 h, al
CAP Corró dAvall; i els dimecres i
divendres, de 17 a 19.30 h, al CAP
Les Franqueses (Bellavista).

juliol
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El rapsode del Vallès, Josep Bover, va
amenitzar la diada a Corró dAmunt
amb les seves poesies recitades
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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

Dr. MARCAS

4

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

De 9 a 9.30 h
(consulta núm. 1)

Dra. TORRALBA

16

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

De 10.30 a 11 h
(consulta núm. 1)

Dr. PRESAS

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 DAVALL (Centre d'Atenció Primària obert de 8 a 20 h)

juliol

dos mil tres

LFDV

pàg. divuit

calaix de sastre «««««
»» Calendari fiscal 2003
Mercat Municipal 4t trimestre 2002: del 2 de desembre de 2002 al 3 de febrer de 2003
○

○

○

○

○

○

○

○

○

Horari d'atenció
al contribuent:
Ajuntament
(tots els dies, de
8.30 a 13.30 h)
Bellavista
(dilluns, de 10 a
13.30 h).
○

○

>

○

○

○

○

○

○

Impost Vehicles Tracció Mecànica: del 3 de març al 5 de maig de 2003
Mercat Municipal 1r trimestre 2003: del 3 de març al 5 de maig de 2003
Taxa Escombraries: del 4 dabril al 5 de juny de 2003
Taxa Escombraries Selectives: del 4 dabril al 5 de juny de 2003
Impost Béns Immobles - Urbana: del 4 dabril al 5 de juny de 2003
Taxa Cementiri Municipal: del 4 dabril al 5 de juny de 2003
Taxa Entrada Vehicles - Guals: del 4 dabril al 5 de juny de 2003

○

Mercat Municipal 2n trimestre 2003: del 2 de juny al 4 dagost de 2003
Mercat Municipal 3r trimestre 2003: de l1 de setembre al 3 de novembre de 2003

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 lAjuntament
Alcaldia
Benestar Social, Joventut i Sanitat
Biblioteca Municipal
Cultura i Educació
Dinamització Econòmica
Escola dAdults
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 dInformació Juvenil
Sala de Lectura Can Ganduxer
Secretaria
Servei dAtenció a la Ciutadania
Urbanisme
Viver dEmpreses

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
jordi.roca@lesfranqueses.org
sac@lesfranqueses.org
joan.valls@lesfranqueses.org
viver.empreses@lesfranqueses.org

»» Calendari de festes per a lany 2003
1
6
18
21
1
30
24
4
26
2
15
8
11
22
1
6
8
25
26

GENER
GENER (*)
ABRIL
ABRIL (*)
MAIG
MAIG
JUNY (*)
JULIOL
JULIOL
AGOST
AGOST
SETEMBRE
SETEMBRE
SETEMBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE (*)

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

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
L'ASSUMPCIÓ
FESTA MAJOR DE LLERONA
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
FESTA MAJOR DE CORRÓ D'AVALL
TOTS SANTS
DIA DE LA CONSTITUCIÓ
LA IMMACULADA
NADAL
SANT ESTEVE

> (*) Una d'aquestes festes ha de ser recuperable

»» Horari del SAC*

*Servei dAtenció 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:
> ledifici de lajuntament
tel. 93 846 76 76
> C/ Aragó, 24 (Bellavista)
tel. 93 846 45 42

»» Urgències mèdiques
(Corró dAvall, Llerona, Marata,
Corró dAmunt, Bellavista i
Granollers Nord)
> De dilluns a divendres: de les 20 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
Canal 62 de la UHF
> Els dijous, 22.00 h
> Els dissabtes, 20.25 h
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