OPINIÓ

l 25 de maig de 2003 es celebraran les
properes eleccions municipals, data en
què conclouen els quatre anys de mandat i, per aquest motiu, val la pena poder fer una mica de balanç.
Aquest període ha estat marcat per
l’execució d’un seguit d’actuacions que feien falta
i que per diverses raons no s’havien dut a terme.
L’estabilitat política d’aquests últims anys ha
permès poder afrontar projectes importants i
necessaris per al desenvolupament i la millora general de la ciutadania, i ara tothom pot gaudir de
les inversions en equipaments, infraestructures i
serveis que s’han portat a terme.
Hi ha gent a qui li sobta que s’hagi pogut
consolidar, en un període curt de quatre anys, un
seguit d’equipaments i serveis que feien molta
falta, els quals han produït un canvi de qualitat a
tots els indrets del municipi i a la ciutadania en
general, sense exclusions.
Un dels objectius prioritaris ha estat oferir
serveis a les persones, per això s’han portat a
terme actuacions orientades al benestar i a
l’atenció de la gent: serveis educatius, escoles i
llars d’infants; escola de música; atenció a la gent
gran, centre de dia i casals d’avis a Corró d’Avall
i Bellavista; centres de joves a Corró d’Avall i

Bellavista; escola d’adults; centres culturals;
complex esportiu i
camps de futbol; recerca
de feina i servei als
emprenedors, atenció
social i servei d’atenció
a la ciutadania.
Aquests són uns
quants dels serveis que hem promogut, dels quals
el nostre municipi estava mancat, i que han estat
pensats per ajudar les persones a tenir la vida més
fàcil, el que ara anomenem societat del benestar.
La llista de les actuacions és més llarga,
però no cal esmentar-la sencera, ja que estic segur que tothom la coneix i se n’ha beneficiat.
Hem fet bona feina i hem millorat el nostre
municipi, però també hem treballat en la
planificació dels propers anys, perquè el municipi
continuï avançant i millorant.

E

Cordialment,

Francesc Torné i Ventura,
Alcalde

Ca le nda ri

de fe st e s pe r a l'a ny
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 (*)

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

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

(*) Una d'aquestes festes ha de ser recuperable
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Bona fe ina i m illors se rve is

GOVERNACIÓ

L'Ofic ina d'At e nc ió Polic ia l re spon
c) Consentir que es facin en el seu habitatge
o local les reparacions que exigeixi el servei de
l’immoble requerides per la creació i manteniment
de serveis comuns d’interés general aprovats o
acordats per la junta de la comunitat de propietaris
amb el dret que la comunitat li rescabali els danys
i perjudicis ocasionats.
d) Permetre l’entrada al seu pis o local als
efectes que preveuen els tres apartats anteriors.
e) Contribuir amb la quota que s’estableixi.
f) Contribuir d’acord amb la seva quota a la
dotació de reserva de la comunitat (5% del
pressupost anterior cam a mínim).
g) Observar la diligència deguda en l’ús de
l’immoble i en les seves relacions amb els altres
titulars i respondre solidàriament dels danys i les
infraccions comeses.
h) Notificar el domicili en cas de ser el de
l’immoble al secretari de la comunitat.
i) Comunicar al secretari de la comunitat el
canvi de titularitat de l’habitatge o del local.”

lgunes de les qüestions que s’han
plantejat aquest darrer mes a l'Oficina
d'Atenció Policial (OAP) s’han centrat
en problemes de convivència entre
veïns. Molts d’aquests conflictes tenen
el seu origen en el desconeixement de la normativa que regula aquest àmbit privatiu.
Així, quant a la convivència en si mateixa
el referent legal són les Ordenances de
Convivència Ciutadana i Rural, però l’altre referent
legal es troba a la llei 49/1960 de 21 de juliol, modificada per la llei 8/1999, de 6 d’abril, i és aquí on
s’estableixen els drets i els deures dels propietaris
i arrendataris a més del marc legal de les
comunitats de propietaris.
Dintre d’aquest text legal cal destacar
l’article 9 del que resumim el més destacat:
“Són obligacions del propietari:
a) Respectar les instal.lacions generals de
la comunitat i els altres elements comuns i fer-ne
un ús adequat.
b) Mantenir en bon estat de conservació el
propi pis o local, rescabalar els danys que ocasioni
per la manca de cura o la de les persones per les
que hagi de respondre.

A

La mateixa llei preveu a l'article 21 el
procediment per denunciar els incompliments.
De qualsevol manera seria convenient, en
tot allò referent als problemes entre veïns, utilitzar
el diàleg, conèixer els nostres drets i les nostres
obligacions i si no arribem a cap acord o
senzillament no ho tenim clar, demanar la primera
mediació del servei de policia local abans que
qualsevol altre.

Ex hibic ió de la
se c c ió c a nina de la
Guà rdia U rba na de
Ba rc e lona
l dia 30 d’abril, dins del programa 2002/
2003 d’educació viària impartit per la
Policia Local a les escoles del municipi,
està previst que es realitzi al camp de
futbol de la zona esportiva municipal de
Corró d’Avall, una exhibició de la secció canina
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb diverses
mostres d’ensinistrament de gossos, obediència,
reducció i detenció de delinqüents, recerca de
drogues, etc.
Uns 300 nens i nenes de les Franqueses
assistiran a aquest esdeveniment excepcional, ja
que la secció canina de la Guàrdia Urbana no
realitza activitats fora de Barcelona. És d’agrair,
doncs, que faci una excepció amb el nostre municipi.

E
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Els
conflictes
dins les
comunitats
de
propietaris
s'han de
solucionar
amb diàleg

NO LLENCEU els adhesius
que trobareu encartats
en aquest butlletí.
US PODEN SALVAR LA VIDA!
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HISENDA I RÈGIM INTERIOR

Conse ll de l Poble
de Corró d'Am unt
Les Franqueses és un municipi extens amb
prop de trenta quilòmetres quadrats, amb cinc
nuclis ben diferenciats de població amb desigual
número d’habitants.
És per això que hi ha certs equipaments
que queden lluny de Corró d’Amunt (348 habitants
censats) ja que estan construïts on més densitat
demogràfica hi ha (entre Corró d’Avall i Bellavista
sumen el 90% de la població total, 13.000 habitants). Però això no vol dir que no siguin oberts a
tothom del municipi. Cal conèixer-los i saber què
s’hi fa i és per això que vam creure adient donar
l'oportunitat que la gent de Corró d’Amunt els pugués descobrir.
El passat 8 de març, prop de 80 ciutadans
i ciutadanes ens vam reunir per, després d’un bon
esmorzar, realitzar una visita a la Biblioteca Muni-

Una
imatge de
l'esmorzar
que va
tenir lloc al
restaurant
Tastaolletes

cipal, al Complex Esportiu amb la seva piscina
coberta i al Centre de Recursos Agraris. Crec que
la visita fou molt profitosa i va sorprendre més
d’un. Ho anirem repetint.
Cordialment,
Josep Lluís Pujol,
President del Consell del Poble de Llerona

Conse ll de l Poble
de Lle rona
El passat 7 de març es va signar un nou
conveni per 5 anys, entre la Parròquia de Llerona
i l’Ajuntament de les Franqueses. Crec que és una
bona notícia per a tothom, que permetrà assegurar
al Club Esportiu Llerona la continuïtat del seu
projecte. D’altra banda, en la sessió plenària del
dia 3 de març, es va presentar el projecte de
remodelació de les voreres del carrer de Catalunya
i l’avantprojecte de Parc del Falgar, que crec que
són dues propostes molt importants per a Llerona.
El Consell va ser molt concorregut i participatiu.
S'hi van recollir diferents opinions i això és molt
positiu.
Per enguany, el Consell ha decidit atorgar
la Placa al civisme i promoció de Llerona al
col.lectiu Rockallerona, tant per la seva iniciativa
com per la promoció del nostre poble. Creiem que
la tenen ben merescuda i properament se’ls en
farà entrega. Finalment, cal dir que el Consell està

PROH I BI T

F E R

Aquest és
l'espai on
es farà el
parc del
Falgar,
actualment
ocupat per
una
gravera

fent propostes de nous objectius per treballar i
assolir els propers anys, que passarem a l’Ajuntament. En destaco, entre d'altres, els següents:
distribució de la xarxa d’aigua al Pla, enllumenat
del camí de Ca l’Enrani, ponts de vianants a la
vorera que va fins a Els Gorcs, a banda dels dos
projectes que ja he esmentat abans.
Atentament,
Josep Lluís Pujol,
President del Consell del Poble de Llerona

F C
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DES DEL 15 DE
MARÇ FINS AL 15
D'OCTUBRE
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HISENDA I RÈGIM INTERIOR

Es c re a e l SAC, e l
Se rve i d'At e nc ió
a la Ciut a da nia
l 17 de març l'Ajuntament va posar en
funcionament el SAC, el Servei d'Atenció a la Ciutadania. Es tracta d'un nou
servei que millorarà i agilitzarà els tràmits que els habitants de les Franqueses
han de fer a l'Ajuntament. Així, doncs, un dels
objectius principals del SAC és evitar que els
ciutadans hagin de passar per diverses finestretes
per realitzar un tràmit.
Alguns dels tràmits que es poden fer al SAC
són l'obtenció de certificats diversos (empadronaments, béns, històrics de padró...), llicències
d'obres, llicències d'activitats, gestió de queixes i
suggeriments, compulsa de documents, inscripcions a activitats, registre, i ocupacions de via

E

Les
oficines del
SAC
situades al
vestíbul de
l'ajuntament

pública, entre d'altres.
Les oficines del SAC s'ubiquen al vestíbul
de l'edifici de l'ajuntament i a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà de Bellavista. L'equip humà del SAC el
formen cinc persones que atendran el públic en
horari de 8.30 a 14 h, de dilluns a divendres, i de
16 a 18 h, els dijous.

Renovació del disseny
i c ont ingut s de l w e b
de l'Ajunt a m e nt
l web de l'Ajuntament s'ha renovat
totalment tant pel que fa al seu disseny
com en els seus continguts. A més,
també ha canviat l'adreça, que ara és
www.lesfranqueses.org. Aquesta
transformació del web municipal s'ha realitzat
perquè s'ha vist la necessitat que la gran quantitat
d'informació que es genera a les Franqueses es
pugui consultar lliurement a través de la xarxa
Internet, amb un disseny innovador, funcional i

E

Pàgina
inicial del
nou web
de
l'Ajuntament

interactiu. Navegueu-hi, és el vostre web!

Calendari fiscal 2003

I M P O S T O S Q U E S ' H A N D E P A G A R P R O P E R A M E N T:
• I M POST V EH I CLES T RACCI Ó M ECÀN I CA
Del 3 de març al 5 de maig de 2003

• M ERCAT M U N I CI PAL 1 r t rim e st re 2 0 0 3
Del 3 de març al 5 de maig de 2003

• T AX A ESCOM BRARI ES
Del 4 d'abril al 5 de juny de 2003
• T AX A ESCOM BRARI ES SELECT I V ES
Del 4 d'abril al 5 de juny de 2003
• I M POST BÉN S I M M OBLES - U RBAN A
Del 4 d'abril al 5 de juny de 2003

• T AX A CEM EN T I RI M U N I CI PAL
Del 4 d'abril al 5 de juny de 2003
• T AX A EN T RADA V EH I CLES - GU ALS
Del 4 d'abril al 5 de juny de 2003
• M ERCAT M U N I CI PAL 2 n t rim e st re 2 0 0 3
Del 2 de juny al 4 d'agost de 2003

Horari d'atenció al contribuent: Ajuntament (tots els dies de 8.30 a 13.30 hores) i a Bellavista (els dilluns de 10 a 13.30 hores).
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
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ESPORTS

Ajunt a m e nt i
pa rròquia de Lle rona
a rribe n a un a c ord
pe r a la ge st ió de la
zona e sport iva

Imatge del
moment
de la
signatura
del conveni
per part de
l'alcalde i
el rector

Ajuntament de les Franqueses del Vallès
i la parròquia de Santa Maria de Llerona
han arribat a un acord per a l’ús i la gestió
de les instal.lacions esportives de la
parròquia per part de l’Ajuntament, que
s’ha traduït en la firma per ambdues parts d’un
conveni que tindrà una durada de cinc anys prorrogables. El 7 de març al migdia van signar el
conveni l’alcalde, Francesc Torné, per part de
l’Ajuntament, i Mn. Vallicrosa, com a rector de la
parròquia de Santa Maria de Llerona.
Així, doncs, les zones que gestionarà
l’Ajuntament són el camp de futbol, els vestidors i
part de la caseta dels interruptors i la part de
ponent de l’aparcament. El conveni subscriu que

L'

l’Ajuntament mantindrà en perfecte estat de
conservació i neteja aquests espais i que es farà
càrrec de les despeses derivades del subministrament elèctric i d’aigua potable. El conveni també
indica que com a contraprestació per l’ús i
manteniment de les instal.lacions esmentades,
l’Ajuntament haurà d’abonar la quantitat de 6.000
euros anuals a la parròquia de Llerona.
La signatura d’aquest conveni és molt
important en el sentit que es garanteix la pràctica
esportiva als clubs del municipi que fins ara ja
gaudien d’aquest espai.

De ba t a le s Fra nque se s pe r e la bora r e l
Llibre Bla nc de l'Esport a Ca t a lunya
realitzar un retrat fidel de la realitat actual de
l’esport català i extreure’n una diagnosi a partir de
la qual es deduexin línies de treball i objectius de
cara als propers anys.
Pel que fa als ponents que van participar
en el debat territorial del Vallès Oriental que es va
celebrar a les Franqueses, Santiago Jané, secretari
tècnic del Consell Esportiu del Vallès Oriental i
entrenador estatal d’atletisme, va parlar sobre
l’organització de l’esport des del punt de vista dels
Consells Comarcals; Joan Carles Marín, professor
d’Educació Física de l’IES Carles Vallbona de
Granollers, ho va fer sobre l’esport formatiu als
centres d’ensenyament; Josep Campaña, director-gerent del Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses, va exposar el seu parer sobre el paper
de les administracions a l’esport; i Joan Creus,
exjugador de bàsquet de diversos equips de l’ACB
i actual segon entrenador de la selecció espanyola
de bàsquet, va parlar sobre l’esport professional o
d’espectacle.
En total, van assistir al debat com a públic
unes 40 persones.

11 de març, a les 19.30 h, va tenir lloc al
Centre de Recursos Agraris el debat territorial del Vallès Oriental que organitza
la secretaria general de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya en el marc del
procés per elaborar el Llibre Blanc de l’Esport a
Catalunya. En el debat, que va comptar amb la
col.laboració en l’organització del Consell Esportiu
del Vallès Oriental i del Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses, hi van participar com a
ponents Santiago Jané, Joan Carles Marín, Josep
Campaña i Joan Creus.
Els debats territorials són un dels elements
metodològics centrals en la confecció del Llibre
Blanc. El seu objectiu és examinar en profunditat
l’estat de la qüestió de les múltiples dimensions
de l’esport català a les diverses demarcacions de
Catalunya. A banda d’aquests debats, també hi
haurà altres metodologies de treball: des de
recerca documental fins a seminaris temàtics,
passant per entrevistes i una enquesta als clubs
catalans. Tot per acabar elaborant el Llibre Blanc
de l’Esport a Catalunya, l’objectiu del qual és

L'
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M é s de 5 0 0 c orre dors
a l'1 1 è Cros Esc ola r i
8 è Cros Popula r de
le s Fra nque se s

Els
participants
del Cros
Popular a
la Finca
Can Sala

l passat dissabte, 25 de gener, va tenir
lloc a la finca Can Sala-Nissan de Corró
d’Amunt l’11è Cros Escolar i el 8è Cros
Popular de les Franqueses que organitza
cada any el Patronat Municipal d’Esports
amb una gran participació d’atletes. Al Cros Escolar hi van participar 460 corredors i al Cros Popular, 80, el que fan un total de 540, rècord de
participació des que es fa a la finca Can Sala.
El Cros Escolar es va desenvolupar de 10
a 12 del migdia, i el Popular, a les 12.10 h. A les
13.15 h hi va haver l’entrega de premis amb la
presència de l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M.
Dia, i Santi Jané, del Consell Esportiu Comarcal.
La classificació final va ser la següent:
CLASSIFICACIÓ CROS ESCOLAR:
Cadet masculí: 1. Daniel Sánchez (CA Canovelles), 2. Robert Díez (CA Sant Celoni); 3. Mohamed
M'Simar (CA Canovelles). 1r Equips: CA Canovelles. Cadet femení: 1. Andrea Díez (CA Sant Celoni), 2. Noelia López (PME Les Franqueses), 3. Lucía Domene (PME Les Franqueses). 1r Equips:
PME Les Franqueses. Infantil masculí: Sergio
Torres (CA Canovelles), 2. Joan Castiñeira (IES
Blancafort), 3. Yassim Chouiguet (CA Canovelles).
1r Equips: CA Canovelles. Infantil femení: 1. Fátima Zeout (CA Montornès), 2. Olaya Vicente (CA
Mollet), 3. Laura Martínez (CA Montornès). 1r
Equips: IES Blancafort. Aleví masculí: 1.Sergio
Martínez (CA Canovelles), 2. Cristian Olivenza (CA
Canovelles), 3. Àngel Juárez (CA Montornès). 1r
Equips: CA Montornès. Aleví femení: 1. Alba Alcarria (CA Sant Celoni), 2. Júlia Almor (CEIP
Tagamanent), 3. Marta Ruiz (CA Sant Celoni). 1r
Equips: CA Granollers. Benjamí masculí: 1.
Adrián Galín (CA Sant Celoni), 2. Eugeni Gil (CA
Granollers), 3. Maurici Fradera (CEIP Pinetons).
1r Equips: CEIP Joan Sanpera. Benjamí femení:
1. Ana Olea (CA Canovelles), 2. Foriah Ahdadou
(CEIP Puiggraciós), 3. Judith Guasch (CA
Canovelles). 1r Equips: CEIP Puiggraciós. Prebenjamí masculí: 1. Carlos Galán (CA Canovelles),
2. Juan Arias (CA Canovelles), 3. Aaron Segura
(CEIP Puiggraciós). 1r Equips: CEIP Puiggraciós.
Prebenjamí femení: 1. Caterin Fradera (CEIP

E
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Pinetons), 2. Damarís Díaz (CA Mollet), 3. Maria
Gil (CA Granollers). 1r Equips: CEIP Puiggraciós.
CLASSIFICACIÓ CROS POPULAR:
Masculí: 1. Alfonso Guillén (CA Canovelles), 2.
Antonio Romero (Grup Fondistes Bellavista), 3.
Marc Egea (CA Canovelles). Femení: 1. Neus
Asensio, 2. Anna Riera, 3. Maria Teresa Godall.

Es re form e n e ls
ve st idors de le s
pisc ine s d'e st iu pe r
posar-hi bar i terrassa
Ajuntament i SEAE, l’empresa que gestiona el Complex Esportiu Municipal, han
signat un conveni pel qual SEAE s’encarregarà de rehabilitar els antics vestidors de les piscines d’estiu per instal.lar-hi un bar amb terrassa i dotarà de noves
màquines i equipaments la sala de fitness del
Complex. A canvi, l’Ajuntament es compromet a
ampliar a SEAE la vigència del contracte de gestió
per un període de set anys més.
La posada en funcionament de les piscines
cobertes ha produït un gran augment de la demanda dels serveis que ofereix el Complex Esportiu
Municipal, que fa necessari un augment d’equipaments per seguir oferint un servei adequat a la
demanda actual. És per això que s’ha vist la necessitat per part de l’Ajuntament que es porti a
terme aquesta inversió.

L'

A l'edifici
dels
vestidors
de les
piscines
d'estiu es
construirà
un bar
amb
terrassa
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Ca m piona t c a t a là
de bà dm int on
l 16 de febrer es va disputar al Pavelló
Poliesportiu de les Franqueses el Campionat de Catalunya de bàdminton en les
categories absoluta, infantil i aleví, organitzat per la Federació Catalana de Bàdminton amb la col.laboració del Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses. Una seixantena
d'esportistes hi van participar en les modalitats
d'individuals i dobles masculí, femení i mixt. Els
campions absoluts de Catalunya van ser Abel Hernández i Cristina Hernández, ambdós de la Creu
Blanca CN Poblenou. D'altra banda, el 8 de febrer
va tenir lloc al mateix pavelló la Jornada de Promoció de Bàdminton, que cada any organitza el
Patronat Municipal d'Esports per donar suport als
esports que, tot i estar integrats en la pràctica
esportiva del municipi, no compten amb un gran
nombre de participants. En aquesta ocasió hi van
assistir uns 60 nois i noies franquesins.

e

Xerrada-col.loqui amb Carles Rigola.
Continuant amb el Cicle de Conferències
2002-2003 que organitza el PME i que es
va iniciar amb la xerrada-col.loqui que va
fer l'exentrenador del Barça de bàsquet Aito
García Reneses, el 25 de febrer el fisioterapeuta de la selecció estatal júnior de
bàsquet Carles Rigola va pronunciar la
conferència Prevenció abans que embenatges funcionals al Centre de Recursos Agraris
davant d'unes 40 persones.

APUNTS D'INFORMACIÓ

La Mitja Marató passa per les Franqueses.
Com cada any, la Mitja Marató Granollers-La Garriga-Les Franqueses va passar pel nostre municipi.
Enguany es va celebrar el 2 de febrer, amb una
participació de 4.400 atletes dels quals el
guanyador va ser el kenyà Benson Cherono
amb un temps d'1h 03m 25s. El Patronat
Municipal d'Esports hi va aportar 22 voluntaris, a banda del personal de la Policia Local, que van realitzar tasques de control i
seguretat de la cursa.

OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT

Es re st a ura ra n le s
fa ç a ne s de l'e dific i
de l'Ajunt a m e nt

nuclis antics i entorns monumentals de diferents
poblacions de Catalunya. D’acord amb aquest
protocol, el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques destina l’1% del pressupost de
les obres que promou a aquests projectes.

E

l Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, a través de l’Institut
Català del Sòl (INCASOL), ha adjudicat
les obres de la 1a fase de restauració
de les façanes de l’edifici de l’Ajuntament. Aquesta actuació té un pressupost de 87.267
EUR, 66.100 EUR dels quals seran finançats per
la Generalitat i la resta per l’Ajuntament.
L’obra té per objectiu rehabilitar les diferents
parts de les façanes de l’edifici que, degut al nou
entorn, ofereixen una visió molt diferent a la d'abans. En aquesta primera fase es rehabilitaran les
tanques dels patis que tenen els mateixos materials d’acabat, estucats amb esgrafiats i ceràmiques vidriades, alguns amb reixes de forja.
Aquesta obra forma part del protocol 20022004 de col.laboració que han signat els departaments de Cultura i de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya amb
l’objectiu de frenar el progressiu deteriorament dels

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE

Les
façanes de
l'edifici
consistorial
seran
restaurades
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Ca m pa nya de poda
de ls a rbre s de
c a rre rs i pla c e s
om cada any, amb el fred que provoca
la finalització del període vegetatiu arriba l’època de la poda de l’arbrat viari.
Els criteris avançats de jardineria urbana recomanen limitar aquesta operació
al mínim possible per interferir tan poc com es
pugui en l’estructura de l’arbre, procurant que
mantingui el seu aspecte originari amb un
desenvolupament equilibrat i harmònic.
Sovint és difícil compaginar aquest criteri
amb l’estretor del lloc on estan emplaçats els arbres
que fa que, en determinades ocasions, la poda
sigui necessària per eliminar molèsties als veïns i
trastorns a la circulació o per aconseguir que l’arbre
creixi d’una forma adequada i lliure de branques
trencades o mortes.
Actualment hi ha 3.200 arbres en les places
i carrers municipals, sense comptar els que es
poden trobar a les zones verdes del polígons
industrials o al llarg del riu Congost, els quals, pels
fet de trobar-se en zones molt més obertes poden

C

Imatge de
la poda
d'un arbre
a la
carretera
de Ribes

créixer de forma natural. D’aquests 3.200 exemplars se n'han podat 1.300, la majoria a Corró
d’Avall i Bellavista.

U n nou ve hic le i un
nou pe ó pe r a la
ne t e ja de ls c a rre rs i
pla c e s de l m unic ipi

El nou
vehicle
model
Porter té
major
mobilitat i
més
prestacions

causa del creixement que està experimentant el sistema viari del municipi,
l'Ajuntament ha cregut necessari ampliar el servei de neteja dels carrers i
places de les Franqueses amb la
contractació per part de l'empresa adjudicatària
del servei, FCC, d'un nou peó a jornada completa
i l'adquisició d'un nou camionet model Porter que
substituirà el vehicle auxiliar d'escombrada model
Motocarro Ape Tm.
D'aquesta manera, la incorporació d'aquesta
persona com a peó d'escombrada manual en la
zona de Corró d'Avall permetrà millorar el servei
en aquest nucli i alhora possibilitarà l'acció del nou
vehicle auxiliar, que té major mobilitat i més
prestacions que el que hi havia fins ara, a nuclis
com Llerona, Corró d'Amunt i Marata, a més dels
polígons industrials i les urbanitzacions.

a
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Es c onst rue ix e n
gua ls a le s vore re s
Per tal d'adaptar les voreres a la legislació
vigent en matèria d'accessibilitat, l'Ajuntament està
fent construir guals de vianants a les voreres amb
l'objectiu d'eliminar les barreres arquitectòniques
que encara queden en alguns punts del municipi.
Així doncs, s'estan instal.lant els característics
guals de color vermell a les voreres de la ctra. de
Ribes i de Cànoves, a l'av. Sagrera i a Llerona.
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Posada en marxa del Centre Cultural de Bellavista
mb el nou Centre Cultural de Bellavista,
les Franqueses experimentarà un creixement notable en la seva xarxa d’equipaments culturals. El nou espai suposarà
una important ampliació d’equipaments
culturals i permetrà, entre d’altres moltes activitats,
una oferta especialitzada en l’àmbit de les arts
escèniques.
La proximitat amb la Biblioteca i el nou
Institut Lauro incrementarà la capacitat dinamitzadora del Centre Cultural de Bellavista, que
comptarà, entre d’altres instal.lacions, amb una
sala d’exposicions de 136 m2, 3 aules-taller,
despatxos, sala de reunions, cafeteria, punt d’informació juvenil, centre de joves i casal infantil i
un teatre amb un aforament d’aproximadament 300
localitats i una bona dotació tècnica de tramoia,
il.luminació, sonorització, projecció i traducció simultània.
En el moment de tancar l’edició d’aquest
butlletí, el Patronat Municipal de Cultura està
acabant de concretar l'ampliació de la programació
de teatre, música i dansa. Entre d'altres, es
preveuen els espectacles Medusa a càrrec dels
Artristas, Masclistes de la companyia Guix i Murga, i Els bufons del regne de Toni Albà i Trotam
Teatre. També es preveuen mostres dels tallers
de dansa i de balls de saló a càrrec de l’Associació
de Veïns de Bellavista, el muntage A ritme de dona
a càrrec del Grup de Teatre Boina de Corró d’Amunt
i la mostra anual del Taller de Teatre per a nens i
nenes.

A

Toni Albà
actuarà al
Centre
Cultural de
Bellavista
amb l'obra
Els bufons
del regne

D'altra banda, el cap de setmana del 21 i
22 de juny de 2003, les Franqueses del Vallès
acollirà una Trobada de Romancers de diferents
indrets d’Espanya que formarà part del Festival
Trobadors i Joglars, aportació del nostre municipi
a aquest esdeveniment artístic de Granollers i
comarca.

M e m oria l d'e sc a c s
pe r Sa nt Ponç
es del Club d’Escacs Les Franqueses
sempre hem volgut recordar-nos de les
nostres arrels. Estem parlant d’aquella
gent de Corró d’Avall que durant tants
anys van viure la màgia dels escacs com
a un plaer, i que van impulsar d’alguna manera la
il.lusió per fundar un club en el municipi.
Des de fa algun temps estem preparant un
memorial d’escacs a tres persones molt apreciades
pels amants d’aquest esport, que per desgràcia ja
ens han deixat. Es tracta del maquinista Jaume
Fortuny, de “l’avi” Josep Clapés i del professor
Manel Mateo. D’aquestes persones hem après a
valorar les virtuts dels escacs.
Sembla que finalment el nostre desig de
materialitzar el record envers ells podrà tenir lloc
ben aviat: serà el 18 de maig, coincidint amb la
celebració de la diada de Sant Ponç. Des d’aquestes pàgines us convidem a aquest esdeveniment. L'acte tindrà lloc a la sala d'actes del
Centre Cultural Can Ganduxer, de les 10 a les 13
hores.
Club d’Escacs Les Franqueses

D

El 1 7 i 1 8 de m a ig,
c e le bra c ió de la
X I I I Fira de Sa nt Ponç
ls propers 17 i 18 de maig es celebrarà
la tretzena edició de la Fira de Sant
Ponç, organitzada per l’Associació Cívica de Corró d’Avall, amb la col.laboració de l’Ajuntament de les Franqueses,
el Patronat Municipal de Cultura i l’Àrea de
Benestar Social, Joventut i Sanitat.
Aquest any, el dissabte tarda i nit es farà la
inauguració de la mostra dels tallers de pintura,
diversos jocs dirigits als més petits, un taller de
danses i un ball folk, a càrrec de La Coixinera.

E
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Obe rt e l pe ríode de
pre insc ripic ió a la
nova e sc ola

La nova
escola del
Mas
Colomer
tindrà la
mateixa
fesomia
que la del
CEIP Les
Fonts
d'Argentona

l proppassat 17 de març es va iniciar el
període de preinscripció a la nova escola d'educació infantil i primària del
municipi. El nou centre, que iniciarà el
seu funcionament com a parvulari el
proper mes de setembre, disposarà, entre d’altres
espais, de menjador, d’aula de psicomotricitat,
d’espais d’administració i tutories i de magatzem.
La nova escola , situada en el sector Mas
Colomer (al costat del Complex Esportiu Munici-

pal de Corró d’Avall), permet una millor distribució
del mapa municipal de centres de primària i
l’ampliació de places.

Obre s d'a m plia c ió a l
CEI P J oa n Sa npe ra

V isit a a l Ce nt re de
Re c ursos Agra ris

a estan en marxa les obres d’ampliació
del CEIP Joan Sanpera i Torras. Amb
aquesta millora aquest centre d'educació infantil i primària situat a Corró d'Avall
disposarà de dues noves aules i un espai
de menjador ampliat.

és de 100 alumnes de cicle superior del
CEIP Joan Sanpera van participar en les
jornades sobre Educació i Consum durant la setmana monogràfica que celebra anualment aquest centre. Les jornades van comptar amb la col.laboració del tècnic
municipal de Medi Ambient i es van realitzar en el
Centre de Recursos Agraris, cosa que ha permès
la utilització de les seves instal.lacions i la visita a
l’exposició permanent sobre el passat, present i
futur del municipi.

E

J

M

V isit e s orga nit za de s
a la Bibliot e c a
es visites comentades són una bona
fórmula per conèixer les possibilitats
d’aquest servei municipal. Podeu concertar visites col.lectives o individuals
al telèfon 93 840 43 88. El 18 de gener
van visitar la Biblioteca un grup de veïns de Llerona
i el 8 de març la van visitar veïns de Corró d'Amunt.
Les dues visites les van organitzar els Consells
del Poble.

L

Ex posic ió fot ogrà fic a
de l se gon a nive rsa ri
de la Bibliot e c a
a Biblioteca Municipal ha fet 2 anys. Per
a celebrar-ho hem recollit en forma
d’itinerari visual el que han estat aquests
dos anys de servei. Des de la posada
en funcionament, a l’activitat diària, passant per totes les accions culturals que hi han tingut
lloc. Moments d’interactivitat, de participació, de
descoberta... que es combinen amb mirades a la
imaginació i al coneixement. Una exposició que
us podreu fer a mida i emportar-vos-la a casa (sols
us caldrà demanar una butlleta i sol.licitar les còpies que siguin del vostre interès). La mostra romandrà oberta a la Biblioteca del 26 de març al 14
de maig.

L

Visita
organitzada
pel Consell
del Poble
de Llerona
el 18 de
gener
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L'escola Joan Sanpera
e s m a nife st a c ont ra
la gue rra a l'I ra q
ots els alumnes i mestres del CEIP Joan
Sanpera de les Franqueses van fer una
manifestació al passat 14 de febrer, des
del mateix centre fins a l’ajuntament, per
posicionar-se contra la guerra que els
EUA i altres potències volien fer a l’Iraq (en aquells
moments encara no havia esclatat). Nens i nenes
duien cartells amb els lemes «No a la guerra» i
dibuixos sobre la pau fets per ells mateixos i no
paraven de cridar «No a la guerra, volem la pau».
Un cop arribats al davant de l’Ajuntament i
després de ser rebuts per l’alcalde, Francesc Torné, tots els assistents van fer un minut de silenci

T

La
directora
de l'escola
va llegir un
manifest
davant dels
concentrats

per la pau. Acte seguit els delegats de les classes
dels més grans de l’escola van penjar una gran
pancarta al balcó de l’ajuntament amb el mateix
lema de «No a la guerra». L’acte es va acabar
amb un aplaudiment general i alumnes i mestres
van tornar cap a l’escola.

Lliura m e nt de ls
pre m is de l Conc urs
lit e ra ri de Sa nt J ordi
i e ls de Re c e rc a i
Est udis Loc a ls

A

(cal.ligrames i rodolins) i una més àmplia distribució
de categories per edat.
Coincidint amb l'entrega de premis d’aquest
concurs literari, que tindrà lloc el 26 d'abril a les
18 h, també es farà el lliurament dels guardons
corresponents a la 3a edició dels Premis de Recerca i Estudis Locals i la presentació del tercer volum
de la Col.lecció Les Franqueses, que porta el títol
de Joan Sanpera i Torras, marquès de les Franqueses i el seu autor és Joan Caballeria.
Al tancament de l'edició d'aquest butlletí
municipal, el lloc on es farà l'acte estava encara
per determinar. Per saber l'equipament on tindrà
lloc l'acte podeu trucar una setmana abans del 26
d'abril al telèfon 93 846 65 06 o consultar el web
de l'Ajuntament: www.lesfranqueses.org.

questa 13a edició del Concurs literari de
Sant Jordi que organitza la Biblioteca
Municipal destaca per un important
increment en la participació d’adults, així
com per la creació de noves modalitats

a dre c e s e le c t rònique s

a ju n t a m

e n t

Alcaldia...................................francesc.torne@lesfranqueses.org
Benestar Social i Joventut..............agata.gelpi@lesfranqueses.org
Biblioteca Municipal.........biblioteca.franqueses@lesfranqueses.org
Cultura i Educació...........................jose.algar@lesfranqueses.org
Dinamització Econòmica.........montse.aliberch@lesfranqueses.org
Escola de Música..................emfranqueses@conservatori-liceu.es
Esports..................................josep.campana@lesfranqueses.org
Governació..............................joaquim.martin@lesfranqueses.org
Intervenció................................joaquim.bach@lesfranqueses.org
Obres, Serveis i Medi Ambient....salvador.lujan@lesfranqueses.org
Punt d’Informació Juvenil........... pij.franqueses@lesfranqueses.org
Sanitat..........................................................velayosbr@diba.es
Secretaria.......................................jordi.roca@lesfranqueses.org
Urbanisme......................................joan.valls@lesfranqueses.org

Portada
del tercer
volum de
la
Col.lecció
Les
Franqueses
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Le s obre s de la
Ronda N ord t a lla ra n
e ls c a rre rs de Girona
i de Ca n Ca rre ró

El camí de
Can
Carreró
quedarà
tallat per
les obres
de la
Ronda
Nord

vancen a bon ritme les obres de moviment de terres de la Ronda Nord, que
permeten en aquests moments observar aproximadament la cota definitiva a
què anirà la pròpia plataforma de la Ronda, entre la rotonda de la cruïlla amb la carretera
C-35 i l'IES Lauro.
Per necessitats de l’obra, caldrà tallar
alternativament el carrer de Girona i el camí de

A

Can Carreró, deixant lliure un dels dos, mentre
s’executen les obres de fàbrica dels passos elevats. A causa d'aquests talls, l'Ajuntament ha vist
necessari asfaltar el camí de la bòbila (ceràmiques
Font), per tal de donar un altre accés als veïns
que utilitzen aquestes vies.

Le s Fra nque se s
t indrà re gist re de la
propie t a t e l 2 0 0 5

la necessitat de poder disposar d’un registre propi.
Després d’analitzar la petició de l’Ajuntament, la direcció general de Registres i Notariat
ha contrastat el fort volum d’expedients que tracta
l’oficina de Canovelles i ha confirmat que en la
propera revisió prevista per a l’any 2005 faran la
separació del registre actual amb l’obertura d’una
nova oficina a les Franqueses. Amb tot, també
han expressat la voluntat que si en aquest període
la plaça del registre de Canovelles quedés vacant,
la separació es faria immediatament.
Així doncs, les gestions que des de fa temps
es porten a terme des de l’Ajuntament coordinadament amb el Grup Parlamentari Català a través
del diputat Jordi Jané, estan donant els seus fruits,
i s’encarrila així una solució satisfactòria de futur.

a directora general de Registres i
Notariat del Ministeri de Justícia, Ana
López-Monís Gallego, va confirmar al
febrer a l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, que l’any 2005 aquest
municipi disposarà d’oficina pròpia de registre de
la propietat. En l’actualitat, és el registre de la
propietat de Canovelles el que dóna servei a les
Franqueses, entre d’altres poblacions, fet que comporta que estigui saturat des de fa temps i d’aquí

L

BENESTAR SOCIAL I JOVENTUT

Es lliure n e ls pisos de
prot e c c ió ofic ia l de
la c t ra . de Cà nove s

Damià Calvet, del president d’Adigsa, Ferran
Falcó, i del conseller delegat d’Adigsa, Josep
Anton Fondevila.
L’acte va començar a les 11 del matí, al
Centre de Recursos Agraris, i després dels
parlaments es va fer el lliurament de claus. Després
del refrigeri, la comitiva es va traslladar al número
25 de la carretera de Cànoves per fer una visita
breu dels habitatges de protecció oficial.
Aquesta promoció de 24 habitatges a la
carretera de Cànoves destinada, sobretot, a les
famílies joves del municipi, és la segona que es
fa en els darrers anys, ja que la primera va ser la
de Can Calet. Actualment s’està construint una
altra promoció de vint-i-sis pisos de protecció oficial a Bellavista.

l 14 de març passat al matí es va fer
l’acte de lliurament als nous propietaris
dels habitatges de protecció oficial de
la carretera de Cànoves, amb la presència del conseller de Política Territorial i
Obres Públiques i portaveu del Govern de la
Generalitat de Catalunya, Felip Puig i Godes. L’acte
també va comptar amb la presència de l’alcalde
de les Franqueses del Vallès, Francesc Torné, i
d’altres membres del consistori, del director general d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat,

E
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S'ina ugure n le s
nove s inst a l .la c ions
de l'Esc ola d'Adult s

ment compta amb una superfície útil de 800 m2.
Actualment l’escola ocupa la primera planta de
l'edifici, distribuïda en quatre aules i una sala per
als professors.
A la inauguració hi va assistir la directora
general de Formació d’adults del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya,
Àngela Miquel, l'alcalde, Francesc Torné, la regidora de Benestar Social, Joventut i Sanitat, Rosa
Colomé, i el regidor de Cultura i Educació, Ramon
Coma, a més d’altres representants del consistori.
La directora general i l’alcalde van descobrir
la placa commemorativa de l’acte i tot seguit es
van llegir els treballs realitzats pels alumnes de
l’etapa instrumental, els quals van redactar, en
prosa, la seva pròpia experiència i avantatges de
l’escola. Aquest acte va comptar amb la participació d’un alumne senegalès, que va agrair en
català l'oportunitat d'aprendre que li brinda l’escola
d’adults i va animar els seus companys i companyes africans a assistir a l’escola per aprendre la
llengua de Catalunya, com a vehicle de comunicació i integració social.

l 30 de gener es va inaugurar la nova
seu de l’Escola d’Adults, que aquest curs
escolar ha traslladat les seves dependències a l’antiga escola de Bellavista.
Aquest trasllat ha suposat una millora,
tant qualitativa com quantitativa, ja que l’equipa-

E

Un alumne
senegalès
va llegir en
català una
carta
d'agraïment
a l'Escola
d'Adults

Es c la usura
de finit iva m e nt e l
c a m pa m e nt git a no
de Ca n Ca le t

El pla de reallotjament es va iniciar l’octubre
del 2000, amb una durada de tres anys. Ha comptat
amb la participació de dos treballadors socials i
una mediadora de la FAGIC, els quals han reallotjat
les famílies incloses al Pla en habitatges de lloguer.
L’ajut principal inclòs ha estat el pagament
de la meitat del cost del lloguer durant els dos
primers anys, com a mesura de suport a la seva
nova etapa de normalització. El Pla finalitzarà a
finals del 2003.
Les autoritats assistents van destacar l’èxit
del programa i també de la bona col.laboració
interinstitucional que ha suposat aquesta acció.
El finançament del Pla ha estat en un 69 % a
càrrec de la Generalitat i la resta de l’Ajuntament,
amb un pressupost total de 193.845,14 euros.

l 21 de febrer es va dur a terme l’acte de
presentació pública de la clausura del
campament gitano situat a Can Calet.
Hi van assistir el director general de
Serveis Comunitaris de la Generalitat de
Catalunya, Valentí Sallas, amb el seu assessor i
mediador, Manuel Heredia, i com a representants
de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, el seu president, Gerónimo Maya, i la gerent,
Jannette Uweid. Per part de l’Ajuntament van
assistir-hi l'alcalde, Francesc Torné, la regidora de
Benestar Social, Joventut i Sanitat, Rosa Colomé,
i l’equip tècnic encarregat de l’execució del pla de
reallotjament realitzat. També es va comptar amb
la presència d’una representació del col.lectiu gitano.
Aquest assentament, detectat l'any 1996,
estava situat entre la llera del riu Congost i el camí
antic de Vic, i suposava un greu problema social,
ja que les famílies vivien en unes condicions de
manca de salubritat i en extrema pobresa.

E
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integrants
del
campament
gitano han
estat
reallotjats a
vivendes
normalitzades
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Ca rne st olt e s pe ls
c a rre rs de Be lla vist a
l passat 1 de març es va celebrar pels
carrers de Bellavista la rua de Carnestoltes. Va ser un recorregut curt però
intens. Les comparses van sortir des del
Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista. Algunes anaven d’infermeres o infermers, altres
d’indis, altres de mafiosos, altres d’egipcis. N'hi
havia per a tots els gustos i colors.
Enguany, però, ha estat una rua on la participació infantil ha estat la més destacada. El Casal Infantil de Bellavista ha participat amb una comparsa d’egipcis, tots els infants que hi anaven
portaven una disfressa feta per ells mateixos i una
careta que havien fet dies enrera en el Casal. Els
integrants del grup del Centre Municipal de Joves
de Bellavista anaven de mafiosos, i veritablement
ho semblaven. No sabem d’on van treure les
vestimentes, però feien molta por.

E

Una imatge
de les
comparses
que van
desfilar a la
rua de
Carnestoltes

En acabar la rua, al mateix Casal d’Avis i
Centre Social de Bellavista, es va fer una gran
xocolatada organitzada pel Casal Infantil, que va
repartir xocolata i melindros per a tothom, petits i
grans. Després, a la nit, els joves que havien
participat a la rua i al concurs de disfresses que
organitzava el Centre Municipal de Joves van fer
un sopar, on es va demostrar que els “mafiosos”
no ho eren tant. Va ser una jornada molt divertida
i engrescadora per a infants i joves.
Gràcies, un any més, a l'Associació de
Veïns de Bellavista per l'organització d'aquesta
festa, tan esperada per tothom.

Ce le bra c ió de l Dia de
la Dona T re ba lla dora

S'inic ia e l nou se rve i
de podologia a l Ca sa l
d'Avis de Be lla vist a
quest mes de març s’ha iniciat un nou
servei al Casal d’Avis de Bellavista. Es
tracta del servei de podologia, del qual
hi ha una gran demanda per part del
col.lectiu de les persones grans, que
pateixen diferents patologies del peu. D'aquest
servei se'n cuida la doctora Immaculada Concepció
Fàbregas.
El servei funcionarà els dissabtes de 10 a
14 hores cada 15 dies i el cost de la sessió normal és de 9 euros. Totes les persones interessades
us podeu dirigir directament al Casal per tal de
demanar dia i hora de visita. Esperem que aquest
nou servei doni resposta a la demanda existent,
tota vegada que s’ofereix a un cost social per a
tots els majors de 65 anys i jubilats.

A

L'actriu
Cecilia
Bellorín va
explicar
Contes per
a dones

l dia 6 de març les Franqueses també
es va sumar a la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora amb
el programa d'activitats ...amb accent
de dona, que va tenir lloc al restaurant
Cercle de les Roses. A 2/4 de 6 de la tarda, van
començar les activitats amb la degustació del
còctel esperit de dona. A continuació, l'actriu Cecilia Bellorín va interpretar Contes per a dones.
Ja a la nit, a les 10, es va fer una lectura de
cartes de dones obertes als homes, i a les 11
Horacio Ladrón de Guevara i Marcelo Arnal van
posar-hi una nota musical amb l'espectacle Broche de boleros. En el mateix restaurant i del 3 al 8

E
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de març va haver-hi exposades obres d'art de dones creadores. Aquesta celebració la van organitzar l'Àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat
de l'Ajuntament i l'associació Cercle de les Arts.
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TELÈFONS I HORARIS

T e lè fons d'int e rè s
Urgències
Policia Local
M ossos d’Esquadra
Creu Roja
Bombers
Centre coordinador d’ambulàncies
Hospital General de Granollers

93 846 75 75
088
93 879 30 32
085
902 23 20 22
93 842 50 00

Oficines de l’edifici de l’ajuntament
Oficina d’Atenció al Ciutadà Bellavista
Dinamització Econòmica
Serveis Socials
Patronat Municipal de Cultura
Patronat Municipal d’Esports

93
93
93
93
93
93

CAP Les Franqueses
CAP Corró d’Avall

93 861 80 30
93 840 42 00

Ajuntament

Centres de salut

846
846
844
846
846
846

76
45
30
58
65
70

Casal Infantil de Corró d’Avall
Centre de Joves de Bellavista
Centre de Joves de Corró d’Avall
Servei d’Informació Juvenil Bellavista
Servei d’Inf. Juvenil Corró d’Avall
Escola Bressol Municipal Massagran
Escola Bressol M pal. Les tres bessones
CEIP Bellavista-Joan Camps
CEIP Joan Sanpera i Torras
IES Lauro
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany
Escola d’adults-Centre d’Autoformació
Centre d’Innovació i Form. Ocupacional
Centre de Recursos Agraris

76
42
40
62
06
83

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

Centres per a la gent gran
Casal d’avis 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
93 846
93 840
670 09
670 09
637 78
637 78

51
48
45
45
57
57

99
80
28
27
46
45

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

93
93
93
93
93

65
43
83
65
31

06
88
16
06
04

846
840
846
846
849

RENFE (informació)
Autobusos Sagalés
Taxis

93
93
93
93
93
93
93
93
93

840
849
846
849
840
846
840
840
844

35
84
62
55
28
56
26
39
30

75
83
29
94
52
36
53
30
40

93
93
93
93

849
849
849
849

26
28
31
31

38
38
04
04

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

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

93
93
93
93

701
860
870
879

73
91
32
49

00
00
54
46

93
93
93
93
93
93
93
93
93

840
796
744
846
840
849
846
861
846

43
36
50
55
28
59
81
82
86

15
61
58
78
55
55
64
30
11

Altres

Serveis infantils i juvenils
Casal Infantil de Bellavista

06
11
67
11
67

Transports

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

65
87
49
87
49

Parròquies

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

846
849
840
849
840

Centres educatius i formatius

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

93
93
93
93
93

93 849 92 50

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

`
H ORARI DE V I SI T ES DE LES ÀREES

ALCALDIA (Francesc Torné) ........................................................................................... Dimecres, 16 a 19h
ESPORTS (Josep M. Dia) ....................................................................................... Dilluns, 19 a 21 h (Pavelló)
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA (José Ramírez) ................................................................ Dimarts, 18 a 20 h
HISENDA I RÈGIM INTERIOR (Francesc Colomé) ....................................................... Dijous, 19 a 20 h
GOVERNACIÓ (Josep Lluís Pujol) ................................................................................. Dimecres, 19 a 21 h
BEN. SOCIAL, JOVENTUT I SANITAT (Rosa Colomé) .................................................... Dimarts, 16 a 18 h
CULTURA I EDUCACIÓ (Ramon Coma) ......................................................... Dimarts, 19 a 20 h (Can Ganduxer)
URBANISME (Martí Rosàs) ................................................................................................. Dijous, 18 a 19 h
OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT (Joaquim Méndez) .................................................. Dilluns, 18 a 20 h

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE
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DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

El Ce nt re de Re c ursos Agra ris
a c ull un gra n ve nt a ll d'a c t ivit a t s
– Presentació del Llibre blanc de l’esport.
– ADIGSA: lliurament de les claus de les
vivendes de protecció oficial.
– ERC: Assemblea. Programa electoral.
– Cooperativa Agrària Comarcal: jornada.
– Presentació del web de l’Ajuntament.
– Associació de Defensa Vegetal Horta del
Vallès: jornada sobre el mildiu.
– Patronat Municipal d’Esports: xerrada a
càrrec de Sergi Mingote.
A banda de les diferents activitats desenvolupades, moltes de les entitats del municipi han
visitat les instal.lacions.
L’Associació de Cunicultors del Maresme
es reuneix cada segon dimarts de mes a les instal.lacions del Centre de Recursos Agraris.
Des de l’Àrea de Dinamització Econòmica
s’està oferint l’equipament a totes les empreses i
entitats del municipi, així com a les de la comarca
per poder-hi realitzar les seves activitats.

esprés de quatre mesos des de la inauguració del Centre de Recursos Agraris,
les activitats que s’hi desenvolupen han
anat en augment. És un equipament
polivalent, ja que s’hi poden organitzar
cursos de formació, reunions, conferències... En
funció del nombre de participants s’utilitzen els
diferents espais.
Els cursos de formació que fins al moment
s’hi han impartit són:
• Novembre/desembre: Curs de productes
fitosanitaris, organitzat per la Cooperativa Agrària
Comarcal.
• Gener: curs de tècniques de recerca de
feina, organitzat conjuntament per la Diputació de
Barcelona i l’Àrea de Dinamització Econòmica.
• Març: quatre cursos bàsics de manipuladors d’aliments i dos d’específics, amb una participació de més de 120 persones. Aquests cursos
han estat organitzats pel propi Ajuntament.
• 2 cursos d’ofimàtica organitzats per l’Associació Femenina del Medi Rural-Catalunya, que
es van iniciar al mes de març i finalitzen a mitjans
de maig.
Ja tenim una previsió dels cursos que s’han
d’iniciar durant el mes d’abril:
• Curs de manipulador de productes fitosanitaris que organitza ASAJA.
• Curs de prevenció de riscos laborals a càrrec de l’Associació Femenina del Medi RuralCatalunya.
Paral.lelament als cursos de formació, a la
sala d’actes s’hi han celebrat diferents tipus d’actes com són:
– Reunió del Consell de la pagesia.
– Acte electoral d’Unió de Pagesos.
– Acte electoral d’ASAJA.
– DARP: jornades sobre ajuts.
– ADIGSA: sorteig de les vivendes de protecció oficial.
– Unió Democràtica de Catalunya: Assemblea General.
– Escola Municipal de Música: concert de
la Mitja Marató.
– Patronat Municipal d’Esports: presentació
del Pla director d’equipaments esportius.
– CAMPSARED: convenció.
– Consell del Poble de Llerona.

D
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Un dels
actes que
han tingut
lloc a la
sala
d'actes del
Centre de
Recursos
Agraris

H ora ri de l
Se rve i d'At e nc ió a la
Ciut a da nia (SAC), a
l'ajuntament i a Bellavista

De 8.30 a 14 h,
de dilluns a divendres.
I dijous, de 16 a 18 h.
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DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Cursos de
m a nipula dors
d'a lim e nt s

S'a m plia l'hora ri de l
c lub de la fe ina
tès que el nombre d’usuaris del club de
la feina va en augment, tant per part
d’aquelles persones que estan en
situació d’atur com les que busquen una
millora de feina, s’ha replantejat el seu
funcionament.
El dilluns i el divendres funcionarà com fins
ara, de 9 a 11 de matí, amb el suport del tècnic
d’inserció laboral, amb la novetat que es disposa
d’una aula d’informàtica per poder consultar els
webs d’ofertes laborals, i la resta de dies l’horari
serà de 9 del matí a 2 del migdia com a servei
d’autoconsulta, fent constar les ofertes que interessen i la tècnica en farà el seguiment posterior.
Paral.lelament, es fixa un dia per utilitzar
l’aula d’informàtica i ensenyar als usuaris del club
de la feina a confeccionar el currículum i les cartes
de presentació a les empreses.
Amb aquests canvis millora el servei als
usuaris i s’amplien les eines per a la recerca de
llocs de treball i millora de l’ocupació.

A

ctualment estem vivint un moment en
què tot el que fa referència a la seguretat
alimentària provoca una sensibilitat especial en els consumidors. Entenem
com a manipuladors d’aliments totes
aquelles persones que per la seva activitat laboral
tenen contacte directe amb els aliments durant la
seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, avituallament i servei.
Atès que legalment s’estableix que els
manipuladors d’aliments han de rebre formació en
higiene alimentària i són els ajuntaments els que
tenen la competència per a desenvolupar-ne els
programes de formació, l'àrea de Benestar Social,
Joventut i Sanitat i la de Dinamització Econòmica,
conjuntament, han programat un seguit de cursos,
a les aules del Centre de Recursos Agraris, en
els que han participat més de 120 persones de
diferents col.lectius.
Durant el mes de març s’han realitzat quatre
cursos bàsics, de sis hores de durada i dos cursos específics de 8 hores de durada.
Aquests cursos de manipuladors d’aliments
substitueixen l’antic carnet de manipulador. Una
vegada realitzat el curs corresponent, s’haurà
d’anar actualitzant mitjançant un curs de reciclatge
de dues hores de durada.

A

La
insertora
laboral
amb
usuaris del
club de la
feina

URGÈNCI ES
M È D I QU E S

T e le visió loc a l de
le s Fra nque se s

(CORRÓ D'AVALL, LLERONA, M ARATA,
CORRÓ D'AM UNT, 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, dirigiu-vos 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.
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Canal 55 de la UHF
Els dimecres,
a les 14.30 h i a les 20.30 h

N OV A FREQÜ ÈN CI A
Canal 62 de la UHF
Els dijous, a les 22.00 h,
i els dissabtes, a les 20.25 h
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CAP

H ora ri de ls Ce nt re s de Sa lut

SANITAT

LES FRAN QU ESES (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

De 16 a 16.30 h
(consulta núm. 1)

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

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

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. PRESAS

16

De 16 a 16.30 h
(consulta núm. 1)

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

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

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

CAP

3

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

CORRÓ D'AV ALL (Centre d'Atenció Primària obert de 8 a 20 h)

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

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.

