OPINIÓ

L'a post a pe r l'oc upa c ió
en el mercat laboral,
requereixen d'una
millor preparació i
reciclatge per als
treballadors, ja estiguin en l’atur o ocupats.
Aquest conjunt
d’equipaments i serveis oferiran a tothom el
suport necessari per poder trobar un lloc de
treball, millorar l’actual o poder crear la seva
pròpia empresa, així com, molt probablement,
s'hi podran fer cursos formatius universitaris
de diferents especialitats, per tal de millorar
la formació personal.
En definitiva, uns grans serveis que
han d’afavorir el ciutadà i ciutadana per
mantenir i millorar la seva prosperitat.

mb la posada en funcionament del
Viver d’Empreses i el Centre de
Recursos Agraris, conjuntament
amb l’escola del Centre d'Innovació
i Formació Ocupacional depenent de la
Generalitat de Catalunya, que ja fa temps que
funciona, l’Ajuntament de les Franqueses
tindrà, en un mateix recinte –a l’antiga zona
militar–, tres equipaments destinats a formar,
informar, reciclar i ajudar persones que
vulguin formar-se o crear la seva pròpia empresa, entre d'altres activitats lligades al món
laboral.
S’ha fet una aposta clara per ser la
màquina del tren en les qüestions d’ocupació
i de formació laboral, perquè tinguem
consolidades unes estructures que siguin
sòlides i no improvisar en els moments en
què l’economia general no vagi gaire bé, ja
que després és molt més difícil donar-hi
solucions efectives.
La demanda de llocs de treball, cada
dia és més qualificada i específica, com
també de noves professions. Aquests canvis

A

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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URBANISME

Es c onst rue ix una rot onda a la c ruïlla
de la carretera de Ribes i la de l'Ametlla
a cruïlla entre la carretera de Ribes i la
carretera de Llerona a l’Ametlla (BV1433) sempre ha estat un punt conflictiu
i perillós. Fins ara, l’accés des de la carretera BV-1433 cap a Llerona en sentit
Granollers es feia per dintre de la propietat privada de la benzinera. L’Ajuntament ha abordat el
problema a base de construir una rotonda que
solucioni tots els moviments de trànsit rodat que
s’hi puguin donar. Aquesta rotonda representa, a
més, el complement del sector B de Llerona, ja
que en garanteix l’accés.
La rotonda, que està en contrucció en
aquests moments, té un diàmetre interior de 30
metres, suficient per permetre el gir de camions
de gran llargària i un diàmetre exterior de 49
metres. L’obra de la rotonda ve acompanyada d’una
adequació de la rasant entre el pont de la carretera BV-1433 i el propi punt de construcció de la
rotonda, fet que justifica el tall al trànsit del tram
en qüestió.

L

La rotonda
solucionarà
els històrics
problemes
de trànsit a
la cruïlla

S’ha tingut en compte, també, el valor de
referència que tenen les rotondes i s’ha treballat
per tal de conservar al seu interior els dos xiprers
monumentals que assenyalaven l’accés a la finca
de can Rovira de Villar i que ara representaran
l’accés a Llerona per un dels seus punts més transitats. La rotonda la construeix l’empresa EXCOVER amb un pressupost total de 275.627,30 euros.

Rot onda sobre la
rie ra de Ca rbone ll

futura Ronda Nord de Granollers amb la carretera
C-17. D’altra banda, enllaçarà amb la prolongació
del carrer de Tagamanent pel sector del Mas
Colomer, amb la qual cosa quedarà completa
l’estructura viària del municipi, amb la pròpia carretera C-17, el carrer de Tagamanent com a eix
cívic i la Ronda Nord amb els seus enllaços. A
més, aquesta rotonda facilita l’accés als dos túnels
sota la via de tren de la línia Barcelona-Portbou.

ha construït una rotonda a la zona
esportiva municipal de Corró d’Avall, a
sobre la riera Carbonell. Aquesta actuació, que ha tingut un cost de 729.860
euros i ha anat a càrrec de l’empresa
Excover, S.A., l'ha executat l’empresa municipal
Les Franqueses Entorn Verd. Es tracta d’un punt
d’articulació clau del sistema viari de la part sud
del municipi. D’una banda, recull els dos vials laterals a la riera que procedeixen de la cruïlla de la

S'

S'a djudic a la se gona
fase de la Ronda Nord
l 31 d’octubre passat l’empresa pública
GISA, Gestió d’Infraestructures, S.A.,
va adjudicar la segona fase de la
construcció de la Ronda Nord, tram
comprès entre les Franqueses del Vallès
i Canovelles. La unió temporal d’empreses a qui
ha estat adjudicada la seva execució és la formada per Construcciones y Obras Públicas y Civiles, S.A. i Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. per un import de 14.252.263,71
euros. El termini d’execució és de 18 mesos.

E

La rotonda
de la zona
esportiva
ha estat
enjardinada
amb
palmeres
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Art ur M a s ina ugura e l Com ple x
Esportiu Municipal de les Franqueses
l conseller en cap de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas, el conseller de
Cultura, Jordi Vilajoana, el diputat-president de l’Àrea d’Esports de la Diputació,
l’alcalde de les Franqueses del Vallès,
Francesc Torné, i el regidor d’Esports, Josep M.
Dia, van inaugurar el passat 9 de novembre, a la 1
del migdia, el nou Complex Esportiu Municipal de
les Franqueses. A banda dels parlaments de les
autoritats i d’una visita per les instal.lacions, l'acte
d'inauguració va incloure una exhibició de natació
sincronitzada a càrrec del Club Natació Granollers.
El Complex Esportiu Municipal de les
Franqueses consta de les piscines d’estiu, les
pistes de tennis i el flamant nou edifici de les
piscines cobertes, que té, a banda de les dues
piscines climatitzades, sauna, banyera d’hidromassatge, zona de banys de vapor, sala de fitness,
sala polivalent d’activitats dirigides, aula de
formació-sala de conferències, servei municipal
de medicina esportiva i servei municipal de
fisioteràpia de l’esport, bar-restaurant i les oficines
del Patronat Municipal d’Esports.
Un mes i mig després de la seva posada
en marxa en període de proves, les expectatives
que havia creat la construcció d’aquest nou
equipament a les Franqueses s’han complert amb
escreix, ja que a hores d’ara hi ha 1.900 abonats a

la instal.lació i 700 persones en llista d’espera.
Durant el mes de setembre es van fer unes
quatre mil visites guiades a l’edifici de les piscines
cobertes, mentre que fins a mitjan octubre 2.232
persones van provar gratuïtament les instal.lacions
gràcies a les invitacions que va enviar l’Ajuntament
a cada casa del municipi. Des de la seva obertura, la franja horària de màxima afluència d’usuaris
ha estat de dilluns a divendres, de les 19 a les 21
h. Cal dir també que actualment s’hi estan fent
divuit cursos de natació amb un total de 314
alumnes. L’opinió que té la gent que ha provat les
instal.lacions del nou complex és molt bona i valora molt positivament la posada en marxa del nou
equipament esportiu.

La Fe st a de ls J oc s
de l Pa la u Sa nt J ordi

Esport a la Fe st a
Major de Corró d'Avall

inquanta nens i nenes que fan esport a
les Franqueses van participar el passat
20 d'octubre a la Festa dels Jocs que
va tenir lloc al Palau Sant Jordi de Barcelona per inaugurar la temporada 20022003 dels Jocs Escolars de Catalunya.
Els nens i nenes que hi van assistir pertanyen a les categories benjamí i aleví de l'Escola
Esportiva Municipal i del CF Bellavista-Milan i van
poder jugar diferents partits d'handbol, bàsquet i
futbol, així com divertir-se amb diversos inflables.
La jornada va acabar amb una macroactivitat d'aeròbic i amb l'entrega d'una motxilla commemorativa d'aquest esdeveniment.

n any més, el PME ha col.laborat en l'organització de les diferents activitats esportives que es van dur a terme durant
la Festa Major de Corró d'Avall, el 14 i
15 de setembre. Així, es van celebrar
els tradicionals torneigs 3 x 3 de bàsquet i 4 x 4
d'handbol amb un total de 83 participants. També
es va disputar el torneig de petanca, amb 90
inscrits, i el torneig de tennis, amb 16 jugadors.
Pel que fa al de futbol sala, la classificació va ser
la següent: 1. ACC; 2. AVV Bellavista; 3. FS Tata
Caçadors; 4. FS Caçadors. També es va disputar
el tradicional partit de futbol de veterans entre el
CF Bellavista-Milan i CF Les Franqueses.

E

D'esquerra
a dreta,
Francesc
Torné,
Albert
Batlle,
Artur Mas i
Jordi
Vilajoana
en la
tradicional
tallada de
cinta

C
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El juve nil A de l FC Ba rc e lona gua nya
e l I V T orne ig de fut bol Se rgi Ba rjua n
l 25 de setembre passat al vespre es va
disputar la final del IV Torneig de futbol
Sergi Barjuan al Camp de Futbol Municipal de Corró d'Avall. La classificació
final va ser la següent: 1. Juvenil A del
FC Barcelona; 2. EC Granollers; 3. CE Llerona.
Aquest darrer equip va guanyar-se el dret a participar en aquesta final gràcies a imposar-se en el
torneig preliminar als equips del CF Bellavista-Milan
i el CF Les Franqueses.
A banda d'aquests dos triangulars, també
es va disputar un altre torneig, el 21 i 22 de setembre, entre els equips de lleure del municipi, que va
guanyar el CF Joventut Llerona. La resta de participants en aquest torneig van ser el CF Peña Los
Amigos, l'AE Ramassà, el CF Societat de Pescadors, el CD Corró d'Avall i la US Corró d'Amunt.
Enguany, el franquesí Sergi Barjuan, actual
jugador de l'Atlético de Madrid, va col.laborar amb
l'aportació de trofeus i materials esportius per va-

E

El capità
del CE
Llerona
rebent les
pilotes
Nike que
va donar el
futbolista
Sergi
Barjuan

lor de 2.400 euros, que es van repartir entre els
equips del municipi segons el lloc en què van quedar classificats. D'altra banda, Sergi Galbany, del
CE Llerona, i Alberto Garcia, del Barça, van rebre
un obsequi com a màxim golejador i com a porter
menys golejat, respectivament.
A l'entrega de premis hi van assistir l'alcalde
de les Franqueses, Francesc Torné, el regidor
d'Esports, Josep M. Dia, així com els també
regidors Francesc Colomé i Rosa Colomé, i Joan
Barjuan, en representació del seu fill Sergi.

J orna da de K ic k
Box ing M ua y T ha ï

Prim e r Rà nquing
de Bà dm int on

l passat 6 d’octubre a la tarda va tenir
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de
les Franqueses la Jornada de Kick
Boxing Muay Thaï. En total es van disputar sis combats amateurs i un de
professional. La vetllada, a la qual van assistir unes
500 persones, la va organitzar l’Associació Femenina Kick Boxing Muay Thaï Les Franqueses,
amb la col.laboració del Patronat Municipal d’Esports.
Pel que fa al combat professional, José A.
Merlos, de l’Okamy-Shin Les Franqueses, va
guanyar per punts Óscar, de Navarra. En els
combats amateurs, Esteban Ruiz, de la Llagosta,
va guanyar Jordi Ronchera, del Darton de
l’Hospitalet; Rubén Obama, del Darton de
l’Hospitalet, va vèncer per KO Miquel Martínez,
de l’Okamy-Shin Les Franqueses; Laura Merlos,
de l’Okamy-Shin Les Franqueses, va guanyar per
punts Maribel Sousa, de Badalona; i pel que fa als
enfrontaments entre Miquel Silva i Javier Ruiz, Toni
Cabrera i Ramon Costa, i Jesús Pellicer i Luis
Alvarado, van acabar en combat nul.

E
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passat 20 d’octubre al matí es va disputar a les Franqueses la tercera edició
del 1r Rànquing de Bàdminton de Catalunya de la present temporada, amb la
participació de vuitanta jugadors. Aquest
esdeveniment esportiu, organitzat pel Patronat
Municipal d’Esports i la Federació Catalana de
Bàdminton, va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu
Municipal de les Franqueses i es van disputar un
total de 130 partits dividits en 9 modalitats, totes
elles de diferent nivell. Els resultats esportius més
destacats van ser els següents:
-Campió individual masculí de la categoria
A: Alberto Hernández (CN Poblenou).
-Campiona individual femení de la categoria
A: Cristina Hernández (CN Poblenou).
-Campió individual masculí de la categoria
B: Ignasi Saladrigas (CESIB La Garriga).
-Campiona individual femení de la categoria
B: Sabrina Martínez (CESIB La Garriga).
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Obe rt a l t rà nsit de
via na nt s e l t úne l
sot a la via de l t re n
a la zona e sport iva

Amb la
construcció
del nou
túnel, els
vianants ja
no han de
compartir
l'antic túnel
amb els
cotxes

ls vianants ja poden passar pel túnel
sota la via del ferrocarril BarcelonaPortbou que s’ha fet expressament per
a ells a la zona esportiva municipal de
Corró d’Avall, i que enllaça aquesta zona
amb el nucli de Bellavista. En les darreres setmanes s’han construït els pòrtics metàl.lics i els
travaments de formigó per consolidar-ne la part
estructural, s’ha instal.lat el paviment de la vorera,
una barana de protecció i l’enllumenat.
Aquesta obra és molt important per l’elevat
trànsit de vianants que hi ha en aquesta zona,
degut als grans equipaments que s’hi troben

E

(Complex Esportiu Municipal, pavelló, camp de
futbol...) i a la interconnexió entre els nuclis de
Corró d’Avall i Bellavista. Des d’ara mateix, doncs,
els usuaris d’aquest túnel ja no hauran de compartir amb els vehicles el pas que està situat just
al costat. Les obres han estat executades per l’empresa Contratas y Obras per un import de 200.000
euros.

S'a c a be n le s obre s
de pa vim e nt a t de l
c a m í de Ca n Ra m on
Coix , a Corró d'Ava ll

acabar la segona fase, entre el pas de nivell i el
camí antic de Cardedeu.
Aquest segon tram del camí de Can Ramon
Coix té una llargada de 650 metres, dels 1.150
que té la totalitat del camí, i una amplada mitjana
de superfície asfaltada de 5 metres i mig, cosa
que permet el creuament en condicions dels
vehicles. L’obra l’ha executat l’empresa PANASFALTO amb un pressupost de 87.086,24 euros.

N ou se m à for pe r
fa c ilit a r e l pa s de ls
via na nt s a l'a vinguda
de Sa nt a Eulà lia

Una
imatge del
camí de
Can
Ramon
Coix, un
cop
asfaltat

ha instal.lat a l’avinguda de Santa Eulàlia
un semàfor per tal de permetre el pas
de vianants amb més seguretat, ja que,
en els darrers temps, s’han produït dos
atropellaments, així com diversos
ensurts, a causa de la velocitat amb què els
vehicles encaren l’avinguda, ja sigui a mà dreta o
a mà esquerra.
L’obra civil l’ha efectuat l’empresa CONSTRUCCIONES Y REBAJES ÀRIDS SA i la part
elèctrica ACISA, empresa que fa el manteniment
de la semaforització de tot el municipi.

S'

han acabat els treballs d’asfaltat del camí
de Can Ramon Coix de Corró d’Avall.
Aquest camí és una via alternativa molt
important que uneix el camí antic de
Granollers a Cardedeu amb la carretera
de Cànoves. L’any passat es va efectuar la primera fase, consistent en el tram entre l’esmentada
carretera i el pas a nivell de la línia de ferrocarril
Barcelona-Portbou. A finals de setembre es va

S'
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S'a c a be n le s obre s d'a sfa lt a t de l
transitat camí de Can Toni a Llerona
l camí de Can Toni, a Llerona, és una
via d’importància que uneix la via d'Europa amb l’autovia de Vic en terme municipal de l’Ametlla del Vallès. Amb el
seu asfaltat s’acaba la greu problemàtica
generada pel manteniment d’un camí amb un trànsit
extraordinari de tota mena de vehicles. A més,
s’hi han construït tres ressalts per tal de disminuir
la velocitat dels vehicles que hi circulen.
El camí de Can Toni té una llargada de 950
metres amb una amplada mitjana asfaltada de 6
metres. L’obra l’ha efectuat l’empresa PANASFALTO amb un pressupost de 126.032,24 euros.

E

Una
imatge de
l'asfaltat i
l'enllumenat
del camí
de Can
Toni

S'a sfa lt a i s'inst a l. la
e nllum e na t a
l'a pa rc a m e nt de la
zona e sport iva

El nou
aparcament
de la zona
esportiva
municipal
de Corró
d'Avall té
capacitat
per a 130
vehicles

a fa setmanes que es troba en servei
l’aparcament de vehicles situat al costat
de la rotonda de la zona esportiva municipal de Corró d’Avall, després de les
obres d’asfaltat i de col.locació de les
tres torres d’il.luminació multifocals. L’aparcament,
amb una superfície de 3.641 m2, té una capacitat
per a 130 vehicles més dues places per a minusvàlids. L’empresa que ha fet les obres, que han
tingut un cost de 255.000 euros, és SERXARSA.
Aquestes obres s’han fet per dotar de places
d’aparcament en condicions i de forma ordenada
una zona molt freqüentada pels usuaris de la zona

J

esportiva i més que ho serà amb la recent posada
en marxa de les instal.lacions del Complex Esportiu
Municipal. A més, s’inscriuen en tot un seguit d’actuacions que està fent l’Ajuntament per adequar
aquesta zona de la Unitat d’Actuació número 13.

Horari d'atenció al públic
de l'Ajunt a m e nt i
de l'Ofic ina d'At e nc ió
a l Ciut a dà de Be lla vist a

Pla ç a de l'Esc orx a dor
El projecte de remodelació de l’espai exterior de la pl. de l’Escorxador ha consistit en l’enderroc d’un cos annex a l’actual Escola Municipal de
Música i posterior construcció d’un mur perimetral
que serà una gran jardinera. La part superior de
l’operació va revestida de la mateixa planxa de
zinc actualment existent. El cost de l’actuació ha
estat de 36.491,52 euros i s’ha encarregat d’executar-la l’empresa BASSA MAR.
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De 8.30 a 14 h,
de dilluns a divendres.
I dijous, de 16 a 18 h.
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S'inaugura oficialment la flamant
plaça de l'Ajuntament, tot i la pluja
l passat diumenge 24 de novembre al
matí es van celebrar alguns dels actes
festius previstos per a la inauguració de
la plaça de l'Ajuntament, ja que la pluja
va impedir que es pogués fer tot el programa d'activitats. Amb tot, a dins de l'edifici consistorial, el grup Bitayna va animar els assistents
amb música tradicional, i les cinc parelles de gegants van improvisar balls al vestíbul. El grup de
teatre de carrer Gog i Magog va fer una petita mostra de l'espectacle que portaven preparat. Tot plegat
va donar color a l'acte i va fer gaudir els ciutadans
que s'hi van apropar, tot i la climatologia adversa.
El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, Felip Puig, va fer una volta a la plaça
acompanyat de l'alcalde Francesc Torné i diversos regidors de l'equip de govern. Posteriorment
van descobrir la placa commemorativa i, acte
seguit, van tenir lloc els seus parlaments al
vestíbul de l'ajuntament.
Les obres de construcció de la plaça, que
han permès desviar definitivament el trànsit per
darrera l'ajuntament, han costat 1.117.856 euros.

E

El conseller
Puig, amb
l'alcalde
Torné i
l'escultor
Jaume de
Córdoba

Una
imatge de
l'espectacle
del grup de
teatre de
carrer Gog
i Magog

Les noves tecnologies
a l'a ba st de t ot hom

Música i teatre per als escolars. El Patronat
Municipal de Cultura ha signat un nou conveni amb
l’Associació Cultural de Granollers per fer activitats
de música i teatre adreçades als escolars, durant
el curs 2002-03. Un total de 14 espectacles culturals i la participació de més d’un miler
d’alumnes de les escoles del municipi. L’objectiu de l’activitat és apropar les arts
escèniques, visuals i musicals als alumnes
de primària i secundària.

D

APUNTS D'INFORM ACIÓ

Nova exposició del Cicle Entorns. L'exposició Les llengües, un gran tresor mostra
la importància de la diversitat lingüística,
proposant un viatge a través de l’univers
de les llengües. Del 18 de desembre al 10
de gener, al Centre Cultural Can Ganduxer.
D'altra banda, l'obra Els tres pèls del diable,
a càrrec de Toc de Retruc, iniciarà la propera
temporada de música, teatre i dansa que
organitza el PMC per als mesos de gener a
juny. Podreu informar-vos-en a l'agenda local i al web municipal.

es que es van posar en funcionament
les dues aules d’Internet municipals, una
a la Sala de Lectura del Centre Cultural
Can Ganduxer i l’altra a la Biblioteca
Municipal, s’han fet
més de 15 cursos i se n’han
beneficiat més
de 300 persones. L’objectiu
del Patronat és
posar a l’abast
de totes les persones l’accés a
les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
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L'aula
d'Internet
de la
Biblioteca
Municipal

CULTURA I EDUCACIÓ

Fe st e s t ra dic iona ls a
le s e sc ole s bre ssol
l novembre, les escoles bressol municipals van celebrar la castanyada amb
un ventall d’activitats com la sortida al
parc dels Pinetons, el taller de panellets,
danses i altres activitats lúdiques. Tres
mesos després d’iniciar el seu funcionament, les
dues noves escoles bressol –Massagran, situada
a Bellavista (C/ Rosselló, 35), i Les Tres
Bessones, a Corró d’Avall (C/ Sant Joaquim, 85)–
estan a ple rendiment, amb una ocupació de 108
places de 0 a 3 anys.
Per a informació i matrícula podeu trucar

A

La
castanyera
va visitar
els nens i
nenes de
les dues
escoles
bressol
municipals

als telèfons de qualsevol dels dos centres:
Massagran, 93 840 35 75, i Les Tres Bessones,
93 849 84 83.

N ou à m bit de la
Bibliot e c a M unic ipa l
pe r a pa re s i m a re s

El llibre sobre els arbres del municipi, a la
revista Integral. La revista Integral, d’àmbit estatal, ha dedicat en la seva edició del mes de novembre un espai al llibre Arbres d’especial interès de
les Franqueses que el Patronat Municipal de Cultura va editar l'any passat dins la Colecció Les
Franqueses. La revista destaca la iniciativa com
a pionera i per la sensibilització que promou entorn
al patrimoni natural. Aquesta revista es troba a
disposició pública a la Biblioteca. Alguns ajuntaments del País Basc i Andalusia s’han posat en
contacte amb l'Ajuntament per interessar-se en el
procés, atès que tenen interès d’aplicar en el seu
municipi aquesta iniciativa.

ducar i tenir cura dels fills és una tasca
quotidiana no pas deslliurada de dubtes
i dificultats. Ara, a la Biblioteca Municipal de les Franqueses del Vallès, disposeu d’un nou àmbit localitzat a l’Àrea
Infantil, on s’han agrupat tots els documents que
sota la perspectiva d’un pare o mare poden ser
d’ajuda a l’hora d’exercir la condició d'educadors
dels nostres fills.
En un únic espai hi trobareu tots els llibres
de què disposa la Biblioteca sobre aquesta
temàtica. S'hi pot trobar des de la recerca d’un
consell sobre com tractar un problema de gelosia
a un receptari de menús i estratègies per aconseguir que l’hora de l’àpat sigui un èxit.

E

Activitats de Nadal. Aquest Nadal podrem gaudir de les nombroses activitats
tradicionals organitzades per les diferents
entitats del municipi: els Pastorets a Corró
d’Amunt, Llerona i Marata, el Pessebre
Vivent a la Parròquia de Corró d’Avall, la
revetlla a Bellavista i les Cavalcades de Reis
a Llerona, Corró d’Avall i Bellavista. També,
com és habitual, el Patronat Municipal de
Cultura us convida a la revetlla al Pavelló,
aquest any a càrrec del conegut conjunt
Miven i al concert extraordinari d’Any Nou,
ofert per l’orquestra Maravella.

A la
Biblioteca
podem
trobar-hi
llibres que
ens ajudin
a educar
els nostres
fills i filles
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APUNTS D'INFORM ACIÓ

Tallers de fanalets per rebre els Reis d'Orient.
Per a tot els nens i les nenes que vulguin decorar
el seu propi fanalet per rebre els Reis: 2 de gener,
de 16 a 19 h, a Can Ganduxer; 3 de gener,
de 16 a 20 h, al Centre Cultural de Bellavista; 5 de gener, a les 17 h, al Casal Parroquial
de Llerona.

BENESTAR SOCIAL I JOVENTUT

Se signa e l c onve ni que pe rm e t rà
construir la residència de gent gran
l passat 24 d’octubre, a les 11 del matí,
va tenir lloc al Casal d’Avis de Corró
d’Avall l’acte de signatura del conveni
que ha de fer possible la construcció de
la residència per a la gent gran de les
Franqueses. El conveni el van signar la consellera
de Benestar Social, Irene Rigau, com a representant de la Generalitat de Catalunya, l’alcalde de
les Franqueses, Francesc Torné, com a representant de l’Ajuntament, i el president de la Fundació
Privada de les Franqueses del Vallès per a la Gent
Gran, Antoni Bosque.
La residència per a gent gran de les Franqueses, obra projectada pels arquitectes Codina,
Prat i Valls, serà un edifici de planta i dos pisos
que es construirà al terreny situat just al costat
del Casal de Gent Gran i del Centre de Dia de les
Franqueses, solar que l’Ajuntament va cedir
gratuïtament a la Fundació el passat 30 de maig
amb aquest objectiu. El centre tindrà capacitat per
a 60 places, tot i que en una primera fase se’n
crearan 40. La Fundació, formada per diversos
patrons, serà l’encarregada de gestionar-la.
Pel que fa al pressupost de les obres de
construcció, aquest puja a 901.518 euros, que
seran finançats a parts iguals per l’Ajuntament, la
Generalitat i la Fundació. Està previst que entre el

E

A la taula,
d'esquerra
a dreta,
Antoni
Bosque,
Irene
Rigau i
Francesc
Torné

Una
imatge
virtual del
projecte de
construcció
de la
residència
per a la
gent gran

mes de gener i febrer de 2003 es posi la primera
pedra de l’equipament i que es pugui posar en
funcionament al cap d’un any.

Orga nit za c ió de l prim e r Fòrum
J ove a le s Fra nque se s de l V a llè s
zada íntegrament per l’Àrea de Joventut, els joves
assistents al Fòrum van valorar molt positivament
la trobada i van proposar de poder-la repetir sovint
fent-la, però, als diferents nuclis urbans de les
Franqueses del Vallès, i així consolidar aquest
espai de trobada i de participació juvenil com un
mecanisme de coordinació entre els joves del
municipi.
De cara a properes convocatòries, seran els
mateixos col.lectius de joves dels diferents nuclis
urbans de les Franqueses del Vallès els que
organitzaran la trobada amb el suport de l’Àrea de
Benestar Social, Joventut i Sanitat, aconseguint
així una participació real del col.lectiu.

l passat dia 5 d’octubre es va celebrar a
la zona esportiva municipal de Corró
d’Amunt el primer Fòrum Jove de les
Franqueses. La valoració general ha
estat molt positiva, i ha valgut la pena
l’esforç organitzatiu per tal de poder-lo dur a terme,
ja que la resposta, si bé no ha estat massiva, ha
estat suficient i de categoria. Una cinquantena de
joves hi van participar activament. Es van realitzar
grups de treball després d’una estona d’esbarjo
amb diferents activitats, una botifarrada i, per tancar
la jornada, el concert del grup Uri Gheller y los
cucharas, que va agradar a tots els assistents.
A partir d’aquesta primera trobada organit-

E
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BENESTAR SOCIAL I JOVENTUT

Fe st a de le s Golfe s a Be lla vist a

El ballet
Kasumare
va fer un
espectacle
amb
djembés

El concurs
de break
dance va
tenir molts
espectadors

E

l passat dia 26 d’octubre es va celebrar
a la plaça de l’Esbarjo de Bellavista la
festa de les Golfes d’enguany. Va ser
un gran festa, tant pel que fa a l’assistència de públic, com pel que fa a l’èxit
dels tallers i les activitats programades.
La festa estava emmarcada dintre de la
Mostra de Cultures que s’ha dut a terme durant el
mes d’octubre a la comarca, amb el suport de l’Àrea
de Benestar Social, Joventut i Sanitat. Hi van participar el Centre de joves i Casal infantil, el Punt

d’Informació Juvenil i diverses entitats juvenils.
Hi va haver diversos tallers: de màscares,
de collarets i polseres, i de maraques. També es
va fer un concurs de break dance organitzat pels
joves del Centre Municipal de Joves de Bellavista,
amb un gran èxit de participació.
Prop de 400 persones van passar per la
festa i mentre s’esperaven per fer els tallers, van
poder portar els infants als inflables, i van poder
fer una degustació de pastes de te i pastes marroquines. La festa es va tancar amb un concert de
música africana a càrrec del Ballet Kasumare,
espectacle amb djembés que va sorprendre a tots
els assistents. També es van tastar els panellets
i castanyes tradicionals d’aquesta època.

Re c it a l de N úria Fe liu
i sort ida a l'Àre a de
Guissona , a c t ivit a t s
pe r a la ge nt gra n

T a lle rs int e rc ult ura ls
pe r a pa re s i m a re s

l dia 26 de setembre, la cantant Núria
Feliu va oferir un recital de poemes al
Casal Cultural de Corró d’Avall, davant
de més de seixanta persones, dins el
Programa de Dinamització Sociocultural
per a gent gran que porta a terme l’Àrea de Benestar
Social, Joventut i Sanitat. Va ser una oportunitat
per entrar dins el record de la cultura catalana a
través de la poesia dels autors més rellevants. I
per acabar l’acte amb alegria, la Núria Feliu es va
animar a entonar algunes de les seves cançons
més conegudes, amb la participació del públic.
Seguint la programació d’activitats, els dies
18 i 25 d’octubre 188 persones van viatjar fins a
l’Àrea de Guissona per veure com s’elaboren els
embotits d’aquella terra. Es va aprofitar la sortida
per dinar tots plegats i així poder tastar la
gastronomia de la zona.

l mes d’octubre es va iniciar un taller de
pares i mares a l’escola Joan Camps
amb l’objectiu d'afavorir la relació entre
pares i mares autòctons i pares i mares
d’origen immigrant. Aquesta acció s’emmarca dins del Pla d’Acollida d’Immigrants que es
porta a terme amb el Consell Comarcal, i amb el
finançament del Departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya.
La tallerista és Cristina Alonso, educadora
social. En les sessions que s’han dut a terme hi
ha hagut una mitjana de 12 participants. Es tracta
que a partir d’experiències concretes i la cultura
pròpia de cadascú es creï un espai de reflexió,
coneixement mutu i intercanvi que afavoreixi la
relació amb aquest col.lectiu i també potenciar la
seva participació dins l’àmbit escolar. Per a més
informació: direcció i AMPA de l'escola.

E
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T a lle r pe r a la ge nt
gra n sobre sa lut i
qua lit a t de vida

hàbits de salut i qualitat de vida.
Es tracta d’una experiència portada a terme
per Xavier Parrull, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, i que pretén oferir un espai per a la
formació personal i l’autoconeixement. Factors
com aprendre a tenir una actitud positiva i activa,
la cura del cos i la ment, i estimular els sentiments
d’il.lusió i alegria, esdevenen essencials per obtenir
resultats pràctics a la vida diària i que incrementen
el benestar i la qualitat de vida. Un total de 26
persones hi ha assistit amb gran satisfacció.

Àrea de Benestar Social, Joventut i
Sanitat ha organitzat un taller dirigit a la
gent gran del municipi amb l’objectiu de
motivar les persones d'aquest segment
d'edat a veure i sentir la vida des d’una
perspectiva més positiva i aprendre a viure amb

L'

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 M unicipal de Cultura
Patronat M unicipal 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 M unicipal M assagran
Escola Bressol M pal. Les tres bessones
CEIP Bellavista-Joan Camps
CEIP Joan Sanpera i Torras
IES Lauro
Escola M pal. de M úsica 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
93 840 03 05
93 846 87 00
93 846 86 99

Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Santa M aria de Llerona
Santa Coloma de M arata
Sant M amet de Corró d’Amunt

93 846
93 840
670 09
670 09
637 78
637 78

51
48
45
45
57
57

99
80
28
27
46
45

Centre Cultural Can Ganduxer
Biblioteca M unicipal
Casal Cultural de Corró d’Avall
Centre Cultural de Bellavista
Centre Cultural de M arata

93
93
93
93
93

65
43
83
65
31

06
88
16
06
04

Centres culturals

846
840
846
846
849

RENFE (informació)
Autobusos Sagalés
Taxis
Enher-Fecsa (electricitat)
Estabanell y Pahisa (electricitat)
Gas Natural
Sorea (aigua)

35
84
62
55
28
56
26
64
30

75
83
29
94
52
36
53
56
40

93
93
93
93

26
28
31
31

38
38
04
04

849
849
849
849

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

93 849 92 50
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93 840
93 849
93 846
93 849
93 840
93 846
93 840
696 13
93 844

Companyies de serveis

Serveis infantils i juvenils
Casal Infantil de Bellavista

06
11
67
11
67

Transports

Instal . lacions esportives
Pavelló Poliesportiu
Complex Esportiu M pal. (pisc. coberta)
Zona Esportiva de Llerona
Camp de Futbol de Corró d’Avall
Pistes M unicipals de Petanca
Zona Esportiva M pal. de Corró d’Amunt

65
87
49
87
49

Parròquies

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

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
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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
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I na ugura t e l Ce nt re de Re c ursos
Agra ris de la M a sia Ca n Riba s
l conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya,
Josep Grau, l’alcalde de les Franqueses
del Vallès, Francesc Torné, i el regidor
de Dinamització Econòmica, José
Ramírez, van inaugurar el 16 de novembre passat,
a les 12 h, el Centre de Recursos Agraris de les
Franqueses del Vallès. Aquest nou equipament
està situat a la Masia Can Ribas, al Camí Antic
de Vic, número 10, de Corró d’Avall.
El Centre de Recursos Agraris és un centre
de suport a la formació dels treballadors de les
Franqueses i de la comarca, incidint en el sector
agrícola i ramader, on també s’ubiquen les dependències de l’Àrea de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament i el Centre d’Interpretació de les
Franqueses del Vallès, una macroexposició sobre
el passat, present i futur del municipi.
Pel que fa als cursos de formació que s’hi
faran, el Centre també acollirà els cursos de
formació ocupacional i reciclatge de traballadors
que organitza l’Ajuntament i la Generalitat de
Catalunya, així com els cursos d’assessorament
als autoemprenedors. Els serveis de borsa de
treball i club de la feina que fins ara es portaven a
terme a l’edifici de l’ajuntament, ja s’han traslladat
també a les noves dependències del Centre de
Recursos Agraris.
Les obres de rehabilitació i ampliació de la
Masia Can Ribas han durat un any i han estat
realitzades per l’empresa TEYCO, S.L. amb un
pressupost de 2.848.000 euros, segons el projecte
de l’arquitecte Jaume Vila i Fontcuberta. Les
dependències del Centre estan distribuïdes en tres
plantes que ocupen una superfície total de 1.400
metres quadrats.
A la planta baixa hi ha les oficines de l’Àrea
de Dinamització Econòmica amb recepció, diversos despatxos i sala de reunions, quatre aules de
formació i una sala d’actes amb capacitat per a
150 persones. A la primera planta, hi ha diverses
sales que acolliran el Centre d’Interpretació de les
Franqueses, que inclou la gran exposició històrica
de Ramon Turón. I a la segona planta, una estança
per a magatzem. L’edifici també està equipat amb
ascensor i diversos lavabos. A banda de la
rehabilitació de la Masia Can Ribas i la construcció
de l’edifici annex, també s’ha fet l’adequació de

E
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El conseller
Josep
Grau,
l'alcalde
Francesc
Torné, i el
regidor
José
Ramírez,
en la
descoberta
de la placa

Una
imatge de
la sala
d'actes del
Centre de
Recursos
Agraris
amb 150
seients

tot l’entorn, amb la construcció d’un gran
aparcament i d’una zona de lleure amb jocs per a
infants.
El Centre de Recursos Agraris ja ha iniciat
les seves activitats i serveis. El dilluns 11 de novembre ja s’hi van traslladar les oficines de l’Àrea
de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament,
l'endemà dimarts ja s’hi va dur a terme una de les
primeres classes del Curs de Producció Integrada
a partir del qual s’obté el Carnet d’Aplicacions de
Fitosanitaris, que organitza la Cooperativa Agrària
Comarcal del Vallès per a 25 alumnes.
Aquest nou equipament de les Franqueses
se suma als ja existents a l’antiga zona militar,
com són el Viver d’empreses i el Centre
d’Innovació i Formació Ocupacional del Vallès, un
conjunt de serveis que representa l’impuls i suport
que dóna l’Ajuntament de les Franqueses a la
formació dels treballadors i a la promoció
econòmica del municipi.
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I nt e rm e dia c ió la bora l
de s de l'Ajunt a m e nt

de grup, del Club de la feina, espai destinat a la
consulta d'ofertes de treball, es vol ajudar les persones a augmentar les possibilitats de trobar un
lloc de treball i definir itineraris professionals i/o
formatius, oferint-los cursos subvencionats pel
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, orientació laboral i assessorament.
Des del mes de gener d'aquest any i fins a
l'actualitat, s'han realitzat 548 entrevistes, s'han
gestionat 236 ofertes, de les quals s'han inserit
més de la meitat d'usuaris del servei, i han passat
pel Club de la feina unes 653 persones.

es del servei d'ocupació de l'Àrea de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament
de les Franqueses es potencien i
milloren les possibilitats d'inserció laboral de les persones que estan en situació
d'atur i d'aquelles que busquen la primera feina i/o
volen millorar la que tenen en aquests moments.
No només s'ofereix el servei a aquestes
persones, sinó que també s'intenta establir una
atenció personalitzada a les empreses que
necessiten treballadors adequats al perfil del lloc
de treball sol.licitat.
A través d'entrevistes personals, sessions

D

¡
AT EN CI Ó

NOVA ADREÇA I TELÈFONS

El Club de
la Feina és
un espai
de consulta
de les
ofertes de
treball

de l'Àre a de
Dina m it za c ió Ec onòm ic a

Centre Recursos Agraris
Masia Can Ribas
Camí Antic de Vic, núm. 10
(antiga zona militar)

Se rve i a
l'a ut oe m pre sa
ovint es perden oportunitats de negoci
pel fet de no saber per on començar a
definir quines són les necessitats o
quins són els primers passos que cal
fer en el procés de constitució d'una
empresa. A l'emprenedor li sorgeixen una sèrie
d'interrogants abans d'iniciar la seva aventura i
acaba desanimant-se.
En aquest sentit, l'Àrea de Dinamització
Econòmica de l'Ajuntament de les Franqueses del
Vallès ofereix des de l'any 2000 un servei destinat
a respondre aquells dubtes i problemes que
sorgeixen a l'hora de posar en marxa un nou
projecte empresarial.
Durant aquest darrer any, han passat pel
servei d'autoempresa prop de 70 persones amb
una idea de negoci, les quals han realitzat consultes de diferent tipologia: finançament, ajuts i
subvencions per a la creació d'empreses, fiscalitat,
formes jurídiques, tràmits per constituir una empresa..., el 30% de les quals han acabat creant el
seu propi negoci.

S

Telèfon: 93 844 30 40
Fax: 93 840 37 49

T e le visió loc a l de
le s Fra nque se s
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
LES FRAN QU ESES

METGE

SANITAT

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

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. Anna Guimet

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

3

De 16 a 16.30 h
(consulta núm. 1)

Inf. Maribel Martínez

2

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

11

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

11
10

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

Dr. MARCAS

3

De 9 a 9.30 h
(consulta núm. 1)

Inf. Laura Palma

2

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

5
4

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

De 10.30 a 11 h
(consulta núm. 1)

Inf. Marisol Méndez

De
De
De
De

Dr. PRESAS

2
2

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

De 16 a 16.30 h
(consulta núm. 1)

Inf. Carmen Conde

De
De
De
De

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
INJECTABLES

CAP

De dilluns a dijous. Hores a convenir
2

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

Dra. ARRANZ
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

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.
BUTLLETÍ MUNICIPAL DE
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SANITAT

Conse lls de sa lut (1 )

Com es contagia? El virus de la grip es
transmet habitualment de persona a persona per
via aèria mitjançant gotetes molt petites que es
formen al parlar, tossir o esternudar.
Què cal fer davant la grip? Totes aquelles
persones que es puguin veure afectades per quadre
gripal d'inici brusc amb febre alta, malestar general, dolors musculars o algun altre quadre respiratori
amb febre moderada, tos, secreció nasal, etc., cal
que iniciïn mesures d'autocura, amb analgèsicsantitèrmics (paracetamol, àcid acetilsalicílic), i
mesures generals com repòs, beure força líquids
(contràriament a les creences populars, les
begudes alcohòliques no tenen cap efecte
beneficiós), bafs...
Si els símptomes persisteixen, cal consultar amb el metge de capçalera.

nes de les patologies més freqüents de
la tardor i de l'hivern són la grip i el
refredat comú. Normalment, el refredat
comú i, sobretot, la grip afecten els
mateixos dies i a moltes persones. Hi
ha gent que confon o barreja els conceptes
d'ambues malalties i cal diferenciar-les, ja que són
entitats distintes.
La grip és una infecció de les vies respiratòries molt contagiosa. A Catalunya arriba amb
l'hivern, la majoria de les vegades a partir de la
segona quinzena de desembre i s'incrementa a
les primeres setmanes de gener.
Com es pot prevenir? Mitjançant la vacunació cada any.

U

GOVERNACIÓ

T a lle r pe r a done s
sobre pre ve nc ió
da va nt d'a gre ssions

Es c re a l'Ofic ina
d'At e nc ió Polic ia l
de le s Fra nque se s

l passat 26 de novembre es va realitzar
un taller adreçat a les dones del municipi,
perquè poguessin aprendre tècniques de
prevenció davant de possibles agressions de diferent índole que els puguin
succeir. El taller el va organitzar la Policia Local
amb la col.laboració de l’Àrea de Benestar Social,
Joventut i Sanitat i del Patronat Municipal d’Esports,
i es contempla dins del Programa d’Atenció a la
Dona.
D’aquesta manera des de l’Ajuntament hem
volgut commemorar la Diada internacional contra
la violència a les dones i ens hem volgut sumar
amb aquesta activitat als milers d’actes que s’han
realitzat arreu del món, donat que el Programa treballa amb l’objectiu de disminuir les diferències
entre homes i dones, i aposta per la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits.
Recordeu que l’Ajuntament disposa d’un
Punt d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat
d’Oportunitats (PADI), al qual us podeu adreçar
per tal de realitzar qualsevol tipus de consulta i/o
proposta i treballar així, conjuntament, cap a
aquesta fita. Si en voleu més informació, dirigiuvos a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Bellavista.

a millora constant és un dels màxims
objectius del servei de Policia Local de
les Franqueses del Vallès. És per això
que s'està gestant un nou servei, que
és més que un compromís d'atenció de
qualitat als nostres ciutadans. Es tracta de l'Oficina
d'Atenció Policial (OAP).
L'experiència ens demostra que un servei
de qualitat té molta relació amb l'eficàcia del propi
servei, però una part molt important n'és la bona
informació que s'ha de donar sobre aquest servei.
L'Oficina d'Atenció Policial, representada
per un caporal, gestionarà les actuacions judicials
generades pel cos però, a més, donarà un servei
personalitzat en les demandes de caràcter legal
que facin els ciutadans a les nostres dependències,
d'una forma professional, privada i amb absoluta
confidencialitat.
De la mateixa manera, l'OAP farà públiques
aquelles preguntes que se li hagin adreçat i que el
seu interès general faci convenient la seva divulgació, però sempre salvaguardant la confidencialitat.
L'horari d'aquest nou servei és de 9.00 a
13.30 h i de 16.30 a 20.00 h, de dilluns a divendres.

E
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Princ ipa ls m odific a c ions de la nova lle i de trànsit (i 4)
• Sobrepassar en més del 50% el límit de
l dia 20 de gener de 2002 van entrar en
velocitat màxima.
vigor les modificacions a la Llei de
• Superar el 50% de les places autoritzades,
Seguretat Viària, les quals representen
exclòs el conductor.
una millora per a la seguretat del trànsit
• Excedir en més del 50% els temps de
i per a la seva fluïdesa. Les principals
conducció o reduir en
novetats estan orienmés del 50% els
tades a garantir en els
temps de descans
conductors una major
establerts per als
atenció a la circulaconductors professioció.
nals.
A títol de recorPel que fa a les
datori, relacionarem
quanties de les mulpart de les infraccions
tes, aquestes són les
molt greus i que posegüents:
den donar lloc a la
Conduir superant els nivells màxims d'alcoholèmia és una infracció molt greu
• Lleus: fins a
revocació del permís
91 euros (15.141 pessetes).
o llicència de conducció:
• Greus: des de 92 euros (15.308 pessetes)
• Conduir superant els nivells màxims d’alfins a 301 euros (50.082 pessetes).
coholèmia o sota els efectes de drogues, estupe• Molt greus: des de 302 euros (50.249 pesfaents i substàncies anàlogues.
setes) fins a 602 euros (100.164 pessetes).
• Negar-se a fer les proves de detecció al• Altres (conduir sense haver fet el canvi
cohòlica i drogues.
de titular, incomplint les condicions tècniques,
• La conducció temerària.
sense permís, sense matrícula, etc.): des de 94
• Les competicions i curses de vehicles no
euros (15.640 pessetes) fins a 1.530 euros (250.078
autoritzades.
pessetes).
• Circular en sentit contrari a l’establert.

E

HISENDA I RÈGIM INTERIOR
nera, s’assoleix l’objectiu de dotar de llum tots els
camins principals de Baix el Pla de Llerona.
Actualment, des del Consell del Poble
estem estudiant la viabilitat de portar aigua pública a diversos sectors del Pla. Per això es va fer
una primera reunió i una vintena de famílies van
manifestar-ne el seu interès.
El passat 10 de novembre, durant la 12a
Marxa Popular de Llerona, que va aplegar més de
500 participants, ja es va poder gaudir de les noves
instal.lacions de l’Associació de Veïns.
Com en anys anteriors, el Consell edita un
calendari que serà repartit a totes les cases del
poble. Des d’aquí vull agrair a totes les persones i
famílies que hi han participat la seva col.laboració.
En nom del Consell us desitjo unes bones
festes.

Conse ll de l Poble
de Lle rona
Les obres de construcció de la rotonda del
Pas de la Creu i del col.lector que recull les aigües
residuals del sector de davant de l’Església, la
gasolinera i el restaurant han fet que s’hagués de
tallar el trànsit entre el Pla i Dalt Riba durant uns
dies. Esperem que les molèsties que ha pogut ocasionar als ususaris es vegin compensades pel
benefici ambiental i d’ordenació del trànsit que
suposen aquestes obres.
El Consell del Poble de Llerona assumirà
ben aviat la competència de manteniment i neteja
de les voreres, camins principals i carreteres d’àmbit municipal de Llerona. La petició l'ha fet el mateix
Consell i ha estat aprovada pel govern municipal.
Ja ha entrat en funcionament l’enllumenat
públic del camí de Can Pau Tries. D’aquesta ma-

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE
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Conse ll de l Poble
de Corró d'Am unt

- Pendent de la rasant no superior al 4%.
La geometria del traçat en planta dels trams
de carretera anteriors a les entrades al nucli, redueix
la visibilitat per part del conductor i, per tant, desaconsellen la instal.lació de plataformes reductores de
El passat 10 de juliol tots els membres del
velocitat,
ja que el conductor no les percep amb anConsell del Poble de Corró d'Amunt vam signar una
telació suficient.
carta adreçada al diputat president de l’Àrea de Vies
La instal.lació d’aquest dràstic tipus de solució
Locals de la Diputació de Barcelona, Oriol Civil,
a l’interior de la travessera
mostrant la nostra preocusuposaria
serioses
pació i la dels habitants del
molèsties per als usuaris i
poble de Corró d’Amunt per
per als veïns propers,
l’elevada velocitat a què els
aportant una escassa
vehicles transiten pel nucli
efectivitat.”
urbà, en una via de compeAixí doncs, com a
tència de la Diputació. Li
.
solucions
que la Diputació
vam sol licitar que tingui a
de Barcelona ens aporta,
bé estudiar una solució al
en destaquem les seproblema que es pateix i
güents:
que es realitzi la construc“Com a criteri geneció de ressalts respectant
ral i per motius de seguretat
l’entorn de la zona tal com
tant de conductors com de
s’ha realitzat a la carretera
vianants, l’experiència dede Gallecs o d’altres somostra que en travesseres
Al nucli urbà del poble, els vehicles depassen el límit de velocitat
lucions beneficioses en
urbanes cal delimitar ben
aquest aspecte.
clarament
l’espai
dedicat
als vehicles de les zones
Amb data 21 d’octubre hem rebut resposta de
de trànsit de vianants, ja sigui mitjançant la instal.lació
la Diputació signada pel cap del servei de Vies Locals,
de semàfors o urbanitzant els dos marges condiciode la qual us transcric literalment els apartats més
nant-ne els accessos.”
interessants:
No obstant, l'única mesura que la Diputació
“Plataformes reductores : No considerem
prendrà serà “la separació dels dos carrils de
convenient la instal.lació de plataformes reductores
circulació amb una línia contínua en tot el tram de
de velocitat en aquest tram, ja que aquest tipus de
la travessera”.
dispositius són un canvi del perfil longitudinal de la
Cal fer constar que per als membres del
calçada molt sobtat que, per implantar-los, cal que es
Consell actuar en la via per reduir la velocitat és una
compleixin una sèrie de requisits:
prioritat que ja fa temps ens hem marcat. Aquesta
- Risc d’accidentabilitat elevat amb tipologies
resposta de la Diputació no ens satisfà ni de bon tros
relacionades amb l’excés de velocitat.
i creiem que la mesura no soluciona el problema. Els
- Dificultat d’aplicació d’altres mesures
vehicles seguiran corrent. És per això que us
reductores de la velocitat (rotondes, urbanització de
mantindrem informats de les accions que a partir d’ara
l’entorn, canvi de traçat, semaforització...).
ens cal efectuar per tal de garantir la seguretat dels
- Bona percepció de la plataforma i de la seva
habitants del nucli urbà del poble.
senyalització prèvia en ambdós sentits de la circulació.
- Trànsit no elevat.
- Circulació reduïda de vehicles especials o
Francesc Colomé,
de serveis (ambulàncies, bombers, autobusos...).
President del Consell del Poble de Corró d'Amunt

`
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
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S'a prove n le s orde na nc e s fiscals del 2003
n el Ple del passat 31 d’octubre, es van
aprovar provisionalment les ordenances
fiscals per a l’any 2003, i que, per tant,
entraran en vigor a partir del proper 1 de
gener. Les ordenances fiscals regulen
tots els tributs, és a dir, els impostos com l’Impost
sobre Béns Immobles (IBI), sobre Activitats
Econòmiques (IAE), el de vehicles, i altres, així
com les taxes municipals, com són les de recollida
d’escombraries, les del cementiri municipal o els
certificats emesos per l’Ajuntament, entre d’altres.
El criteri general adoptat per a revisar
aquestes taxes ha estat actualitzar-les amb
l’increment del cost de la vida, és a dir, un 3,6 per
cent, que és l’Index General de Preus al Consum
a Catalunya durant el darrer any. D’aquest criteri
s’ha exclòs la taxa de recollida d’escombraries,
que ha tingut un increment superior, d’un 5 per
cent, ja que aquest servei és notòriament deficitari

per a l’Ajuntament.
També s’ha exclòs d’aquesta puja general
l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), i
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), perquè aquest
últim únicament tindrà la variació que fixa l’Estat
dins dels deu anys següents des que s’apliquen
nous valors cadastrals, cas en què es troba aquest
municipi.
Quant al referit IAE, i la seva possible
exempció fiscal per a aquells contribuents que
facturin menys d’1 milió d’euros anuals, les
ordenances fiscals s’hauran d’adequar un cop
s’hagi aprovat definitivament la Llei que modifica
l’impost, i que en aquests moments es troba en
tràmit parlamentari.
Per a qualsevol dubte, us podeu dirigir a
l’oficina que l’Organisme de Gestió Tributària té a
l’Ajuntament, que són qui s’encarreguen de la
gestió d’aquests tributs municipals.

E

Ca le nda ri fisc a l 2 0 0 3
IM POSTOS QUE S'HAN DE PAGAR PROPERAM ENT:
• M ERCAT M U N I CI PAL 4 t t rim e st re 2 0 0 2
Del 2 de desembre de 2002 al 3 de febrer de 2003

• 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
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).

Pe r fa c ilita r e l c obra m e nt re c om a na ríe m dom ic ilia r e ls re buts pe l ba nc ,
c obra me nt que e s fa ria just a la me ita t de l pe ríode de re c a pta c ió, de la qua l c osa vostè
se rà de guda m e nt inform a t, a m b la sufic ie nt a nte la c ió m itja nç a nt una c a rta inform a tiva

a dre c e s e le c t rònique s

URGÈNCI ES

a ju n t a m

M È D I QU E S

(CORRÓ D'AVALL, LLERONA, MARA TA,
CORRÓ D'AMUNT , BELLAVISTA I GRANOLLERS NORD)
De dilluns a divendres: de les 17 h a les 8 h del
dia següent, dirigiu-vos a la Policlínica del Vallès
(C/ Girona, 5-7 - Granollers), telèfon 93 870 26 41 .
Dissabtes: de 9 a 17 h, dirigiu-vos al nou CAP
Les Franqueses (C/ Girona, 290). A partir de les
17 h, dirigiu-vos a la Policlínica del Vallès.
Diumenges i festius: dirigiu-vos a la Policlínica.
Injectables: dissabtes, de 9 a 9.30 h al CAP
Les Franqueses. Diumenges i festius, de 9 a 10 h
a la Policlínica del Vallès.
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Alcaldia............................................tornevf@franqueses.diba.es
Benestar Social i Joventut...............colomesr@franqueses.diba.es
Biblioteca Municipal.................................. b.franqueses@diba.es
Cultura i Educació.............................algarmj@franqueses.diba.es
Dinamització Econòmica................. ramirezaj@franqueses.diba.es
Escola de Música..................emfranqueses@conservatori-liceu.es
Esports............................................... diagj@franqueses.diba.es
Governació..................................... pujolmoj@franqueses.diba.es
Intervenció.........................................bachfj@franqueses.diba.es
Obres, Serveis i Medi Ambient........mendezoj@franqueses.diba.es
Punt d’Informació Juvenil..........pij.franqueses@franqueses.diba.es
Sanitat..........................................................velayosbr@diba.es
Secretaria..........................................rocavj@franqueses.diba.es
Urbanisme..................................... rosaspm@franqueses.diba.es
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