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Can Santa Digna (Llerona)
L'edifici principal, datat al segle XVII, és de planta rectangular, consta de planta baixa i dues plantes pis amb
coberta de teula àrab a quatre vessants. Aquest edifici ha sofert diverses modificacions i ampliacions al
llarg del temps. Destaca la permanència de les finestres balconeres de la planta pis i les àmplies obertures
de tot el conjunt, emmarcades amb carreus de pedra i tancades amb persiana de llibret. Aquest conjunt
arquitectònic també inclou una capella, documentada el segle XII.

OPINIÓ

La revisió del Pla general,
una eina de qualitat

E

Calendari

l Pla general dordenació (PGO) dun
municipi és un dels instruments més
importants que tenim per definir com ha de
ser i de quina manera sha de produir tot
allò que passa o pot passar en un municipi,
i que, en definitiva, condiciona el futur de la gent i la
seva qualitat de vida.
El nostre municipi és molt complex i, al llarg
dels anys, les actuacions que shi han fet han propiciat
encara més aquesta complexitat, cosa que ha
fomentat la dispersió, la manca de serveis, de
comunicacions i dinfraestructures, i ha dificultat un
desenvolupament ordenat, cohesionat i amb qualitat.
A principis dels anys 80 es va fer un esforç
dordenació i planificació de les diferents zones del
municipi, amb la voluntat de posar-hi ordre i
coherència, a fi dadreçar el que anys enrere, sense
patró clar, shavia anat torçant. Però el que havia
dhaver estat un desenvolupament harmònic amb la
gestió del PGO es va convertir en tot el contrari: es va
executar al revés del que shavia previst, sense una
visió de conjunt, cosa que ha propiciat una planificació
a pedaços i ha creat problemes dequilibri i de
funcionament de les zones que es van executar amb
la resta.
Per això, els treballs de revisió del PGO
pretenen donar coherència en el seu conjunt a les
diferents zones urbanes, tenint en compte els diferents
conceptes necessaris per equilibrar els serveis,
respectant la idiosincràsia dels pobles i els valors
ecològics del municipi.

Aquest equilibri de
qualitat es defineix per un
creixement harmònic, on
no es programen noves
zones urbanes, per tant
és un creixement 0, i que
té en compte les zones
verdes, els equipaments, les comunicacions i les
activitats que shi poden dur a terme, el que avui
sanomena un municipi sostenible.
Daltra banda, es preserven encara més les
zones agrícoles i forestals, tenint en compte la gent
que hi viu i hi treballa, amb la voluntat de mantenir la
seva esplendor actual i de poder recuperar els espais
degradats.
Aquesta nova normativa ha de satisfer les
peticions majoritàries dels ciutadans que demanen
nous serveis, més equipaments, més infraestructures,
més espais verds, tot preservant el medi natural i amb
un creixement moderat.
En síntesi, el Pla general dordenació és un
instrument molt important que ha de donar resposta a
les necessitats de la ciutadania i a la voluntat de la
majoria, i ha de definir com volem que sigui el futur
del nostre municipi, amb un entorn verd i amb qualitat
de vida.
Cordialment,
Francesc Torné i Ventura,
Alcalde
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OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT

La nova plaça de l'Ajuntament, en marxa

L'

consistorial, li toca el torn a les obres dexecució
de la nova plaça de lAjuntament. Una plaça que
tindrà diversos espais, i que es convertirà en tota
una referència per al lleure i el descans dels veïns
del municipi, i també per a celebrar-hi tot tipus
dactes de caire cívic. Així doncs, al sud, tocant a
la rotonda, la plaça tindrà una entrada arbrada amb
mobiliari per seure-hi i fruir de lespai. Aquesta zona
donarà lloc a la part central de la plaça, amb
paviment de panot i espai lliure, que realçarà el
magnífic edifici modernista de lajuntament i servirà
per fer-hi tot tipus dactes lúdico-festius.
Cap a llevant, hi ha projectat un passeig
arbrat que anirà paral. lel al mateix carrer i que
conduirà a la zona més tranquil. la de la plaça, on
hi haurà arbres grans que faran una bona ombra,
gespa i un espai amb paviment de fusta i un banc
semicircular. Al bellmig daquesta zona shi
instal.larà una escultura de grans dimensions. Les
obres també inclouen el condicionament de la part
nord, just al costat del pati de lajuntament, on shi
han de plantar arbres i instal.lar-hi cadires i bancs.
Aquestes obres pertanyen a la quarta fase
del projecte de remodelació de ledifici de lajuntament i tenen un pressupost de 1.117.856 euros.

es obres que sestan duent a terme al
davant de lajuntament per reformar-ne
la plaça, amb el consegüent aixecament
del paviment de la carretera de Ribes,
van fer desviar el 25 d'abril el trànsit rodat
pel carrer que sha executat al darrera de ledifici
consistorial. Els vehicles hi accedeixen a través
de la rotonda que shi ha construït amb aquest fi.
Després de lenderrocament de lantiga
plaça de lAjuntament i de la construcció de la rotonda i lobertura del carrer al darrera de ledifici

La nova
plaça de
l'Ajuntament
realçarà el
magnífic
edifici
modernista,
seu del
consistori

La senyalització
rural del municipi
ja està completa

L'

Una de les
fites que
s'han posat
en un dels
camins del
nostre
municipi

Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona ha acabat la segona
fase de senyalitació rural de les Franqueses. Lobjectiu daquesta segona
fase era completar la senyalització de
les masies que sincloïen en la Ruta verda de les
Franqueses i que es va fer lany 1997. El tipus de
senyalització que shi
ha dut a terme és la
vertical mitjançant uns
suports de fusta amb
plaques metàl.liques
de color verd per a la
informació i localització a través de mapes
de les masies i recursos turístics del municipi. El pressupost
daquest projecte ha
estat de 28.600 euros.
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El trànsit ja
no passarà
més per
davant de
l'ajuntament, sinó
pel carrer
de darrera

Construcció del
col.lector de Mil Pins
Properament començaran les obres del collector d'aigües residuals de la urbanització Mil Pins,
de les quals es farà càrrec el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs gràcies a la subvenció que ha atorgat l'Agència Catalana de l'Aigua.
Amb aquest col .lector se soluciona un problema
històric d'aquesta urbanització, ja que el seu promotor no havia acabat les obres que li pertocaven.

!
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L'avinguda de Santa Eulàlia compta
amb trenta-dos nous arbres

D

es de primers d'abril, lavinguda de Santa Eulàlia de Corró dAvall compta amb
trenta-dos nous arbres que substitueixen
els til.lers malalts que hi havia fins ara.
Es tracta dexemplars de Lagerstroemia
indica, una espècie que es considera molt més
adequada per a lespai que ha docupar pel seu
creixement moderat. Aquest és un arbre amb un
elevat valor ornamental per la seva flor rosada a
lestiu i per la seva fusta. A més, sadapta bé al
clima de la zona, com sha pogut constatar pels
exemplars existents al passeig de Tagamanent.
Segons linforme que ha realitzat lempresa
que sha encarregat de fer-ne la substitució, Viver
de Bell-lloc, els til. lers que hi havia fins ara a
lavinguda de Santa Eulàlia estaven molt debilitats
per la probable esporga a brocada que shi havia
fet durant anys. Això feia que fongs i plagues hi
tinguessin més presència que en un arbre sa. Per
exemple, a lestiu, les melasses enganxoses que
produeix el pugó provocaven molèsties als
vianants i als propietaris dels vehicles que
estacionaven sota els arbres. A més, el canvi de
nivell de la superfície de lavinguda de Santa
Eulàlia sofert vuit anys enrere va soterrar els troncs
dels arbres fins a un metre en alguns casos, cosa
que feia que loxigen no arribés pràcticament a les
seves arrels.
A banda de la visió estrictament estètica,

Una
fotografia
dels arbres
de l'avinguda de
Santa
Eulàlia feta
la mateixa
setmana
que els van
plantar

també calia substituir aquests exemplars perquè
el trencament de les seves branques en un dia
ventós no ocasionés cap accident.
Aquesta acció semmarca en el projecte que
està realitzant lempresa Viver de Bell-lloc
dactualització de linventari vegetal de les
Franqueses del Vallès, que anirà acompanyat
dunes propostes dactuació sobre larbrat. En un
futur, aquestes propostes sintegraran dins dun
pla de gestió global dels espais verds de tot el
municipi.

S'enderroca Can
Casola per acabar de
condicionar l'entorn
de Can Ganduxer

L'enderrocament de
Can
Casola
permetrà
millorar la
visió del
Centre
Cultural
Can
Ganduxer

A

l mes d'abril es va enderrocar ledifici de
Can Casola, per tal dacabar de condicionar lentorn de Can Ganduxer, al barri
de la Sagrera de Corró dAvall. La finca
de Can Casola, situada al peu de la carretera de Cànoves, es va expropiar perquè estava
qualificada dequipament. Lactuació que shi durà
a terme és la construcció duns murs de formigó
per situar el terreny a la mateixa alçada que la
part de dalt de lentorn del Centre Cultural Can
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Ganduxer.
El seu enderroc permetrà, doncs, acabar
de condicionar lentorn daquest important
equipament així com millorar-ne la seva visió.

"
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CULTURA I EDUCACIÓ
Es lliuren les
medalles d'honor de
les Franqueses

E

l dilluns 27 de maig es van lliurar a
Jaume Ballús, Martí Ribas i Mossèn
Joan Vallicrosa les medalles d'honor de
les Franqueses del Vallès. L'acte de
lliurament, que va tenir lloc a 2/4 de 8
del vespre a la sala d'actes de l'edifici de
l'ajuntament, va comptar amb la presència del director general d'Avaluació i Estudis de la

GRISELDA ESCRIGAS/EL 9 NOU

Generalitat de Catalunya, Josep Camps.

La XIII edició de la
Fira de Sant Ponç fa
acostar molts visitants
a Can Ganduxer

Un
moment
de la
inauguració
de la Fira
de Sant
Ponç

E

l 18 i 19 de maig es va celebrar la 13a
Fira de Sant Ponç, organitzada per lAssociació Cívica de Corró dAvall. Cal
destacar que la Fira de Sant Ponç cada
any aplega més visitants, que van omplir
les dues carpes instal. lades a Can Ganduxer.
A més a més dapropar-se a les parades
dartesania i productes gastronòmics, el nombrós
públic va poder contemplar les exposicions dherbes remeires i Conèixer el nostre entorn, jugar a la
ludoteca i escoltar o ballar amb diversos grups
musicals, entre daltres activitats.
Aquest any, el dissabte tarda i nit es va fer
la inauguració de la mostra dels tallers de pintura,
diversos jocs dirigits als més petits i una primera
nit folk, enfocada especialment als joves.
Les parades dartesania vitralls, terrissa
esclops, espardenyes, cistells, puntes de coixí,
esmalts, flors seques, filats... van comptar amb
demostracions realitzades pels mateixos artesans
i amb la participació dels alumnes de diversos
tallers o cursos fets a les Franqueses.
A lapartat de gastronomia, a més dels
productes delaboració artesana com ara coques,
embotits, formatges, mel,... va destacar lexposició
i degustació de pastissos cuinats pels veïns.
Lexposició Conèixer el nostre entorn,
dAgustí Martínez, mostrava als visitants dades
sobre la riquesa ambiental i històrica recollida en
diverses excursions a indrets de la comarca.

Projecte Aureum. El Patronat Municipal de
ü
Cultura i lIES Lauro treballen conjuntament en la
posada en marxa els propers cursos del programa
Aureum. Aquest programa té com a objectiu dissenyar una formació pràctica orientada sobretot a la
superació dels objectius de l'ESO per alumnes
amb algunes dificultats d'adaptació. És un tipus
de formació que vincula els aprenentatges
acadèmics a la pràctica laboral i dóna especial atenció a la capacitat de cada alumne.
Nou Cicle Entorns. El PMC està
ü
preparant el proper Cicle Entorns de tardor,

que estarà bàsicament adreçat al tema
Natura i cultura popular. Entre daltres activitats estan previstes les exposicions El
gegant del Montseny, El bosc és vida i Les
llengües, un gran tresor.
L'exposició de Ramon Turón, a l'aü
juntament. Lexposició Col lecció històrica
.

Ramon Turón, de peces i objectes de diferents èpoques de la història de les Franqueses, es pot visitar al vestíbul de lajuntament de 8.30 h a 14 h els dies feiners.

#
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Una fotografia dels
homenatjats amb
les
autoritats
presents a
l'acte

CULTURA I EDUCACIÓ
Primer cicle "Diego
Hernández" de
Joves Intèrprets

Creix la participació
al Concurs Literari
de Sant Jordi

l 6 de juny es va cloure el 1r Cicle "Diego
Hernández" de Joves Intèrprets, que ha
organitzat l'Escola Municipal de Música
(EMM). Aquesta primera edició, de set
concerts, ha permès la participació de
dinou joves, tres dels quals de lEMM: Carlos Torres, Esteve Almendros i Cristina Membrive.
D'altra banda, la Comissió de Govern de
l'Ajuntament va aprovar que l'EMM canviés de nom
per passar a dir-se Escola Municipal de Música
Claudi Arimany. És una manera de retre homenatge
a una persona molt vinculada al municipi i alhora
un dels flautistes més grans de la seva generació.
El proper curs 2002-2003, l'EMM inicia una
nova etapa amb la vinculació al Conservatori Superior de Música del Liceu, que gestionarà i dinamitzarà el centre procurant aconseguir-ne una
major projecció i facilitar la continuïtat dels nostres
alumnes en el món artístic i professional.
Al mes de juliol, lEMM oferirà la possibilitat
de fer música duna manera més lúdica a nens
dentre 8 i 12 anys d'edat i de fer sessions intensives
d
e
pràctica inst r u mental
i informàtica
musical als
m é s
grans.

l 27 dabril es van lliurar els premis del
12è Concurs Literari de Sant Jordi que
organitza la Biblioteca. Lacte, que va
comptar amb lassistència de 280 persones, va tenir lloc al Casal Cultural de
Corró dAvall. Lalta participació és la nota més
destacada daquesta edició, ja que hi van presentar obres un total de 357 persones, un 35% més
que lany passat. Pel que fa a les obres guardonades amb el primer premi de cada categoria (podeu
veure la taula de tots els premiats a l'apartat de
Biblioteca del web municipal), han sortit publicades
en el suplement Espais de creació literària de la
revista Mirador, que edita la Biblioteca. Enguany,
el Concurs Literari Sant Jordi comptava amb una
nova modalitat de participació, el de cartes damor.
Daltra banda, lacte també va incloure el
lliurament de la 2a edició dels Premis de Recerca
i Estudis Locals que organitza el PMC, i que va
recaure en el treball Serveis i consums daigua a
Corró dAvall, de Montserrat Maspons i Ribó,
exalumna de lIES Lauro.

E

Subvencions. Ja shan atorgat els aproximaü
dament 80.000 • (més de 13.000.000 PTA) que el
PMC destina a subvencionar les activitats
organitzades per les associacions dàmbit cultural i educatiu. Daquests, més de 3.000.000 PTA
serviran per subvencionar activitats com colònies,
tallers, dels centres educatius i de les
AMPA's. A aquest suport econòmic cal
afegir altres formes de col.laboració com
lassessorament tècnic, la cessió despais
i el préstec dinfraestructura com tarimes,
cadires, etc.

Preparatius de les
festes majors

Bona acollida dels tallers d'instruü
ments tradicionals. Els tallers dinstruments tradicionals realitzats a lEscola
Municipal de Música de febrer a maig
denguany, han tingut una bona acollida,
amb 24 alumnes en gralla i 5 en caixa de
cercavila.

L'

Associació de Veïns està enllestint el
programa d'actes de la Festa Major de
Bellavista, que se celebrarà del 4 al 7
de juliol. Per la seva banda, la Comissió
de festa major de Corró d'Avall, que
tindrà lloc del 13 al 16 de setembre, també n'està
preparant el programa, que tindrà com a imatge el
cartell dissenyat per la pintora M. del Mar Garriga.
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L'11 de setembre. La conferència de
ü
la Diada d'enguany anirà a càrrec de Mons.
Antoni Deig, exbisbe de Solsona.

$
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L'auditori
de l'Escola
de Música
va ser
l'escenari
del primer
cicle de
Joves
Intèrprets

E

CULTURA I EDUCACIÓ
Nou llibre sobre el
patrimoni arquitectònic

Inaugurades les
dues escoles
bressol municipals

Enguany, el PMC ha editat el segon llibre
de la Col .lecció Les Franqueses, titulat Patrimoni
arquitectònic de les Franqueses. Aquest nou títol
presenta el conjunt dedificis que conformen el patrimoni arquitectònic del nostre
municipi. Els autors són Lluís Cuspinera i Carme Clusellas. El podeu trobar i adquirir al Servei de Biblioteca i a
les oficines del PMC.

L'

1 de juny es van inaugurar les dues escoles bressol municipals, Massagran a
Bellavista i Les Tres Bessones a Corró
dAvall. Aquest servei municipal, que
atendrà infants d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys, iniciarà el funcionament el proper mes de setembre.

Cinema a la fresca
Com cada estiu, als mesos de juliol i agost
s'han programat diverses projeccions de pel.lícules
per poder visionar-les a l'aire lliure, a la fresca.
Les projeccions, que començaran a les 10 de la
nit, es faran a la plaça Major de Bellavista, a Can
Ganduxer, a la zona esportiva de Corró d'Amunt,
a la plaça de Marata i al camp de futbol de Llerona.

(

TELÈFONS D'INTERÈS
Ajuntament
Policia Local
Centre de Coordinació d'Ambulàncies
Bombers
Farmàcia de Bellavista
Farmàcia de Corró d'Avall (ctra. de Ribes)
Farmàcia de Corró d'Avall (c/ St. Antoni)
CEIP Bellavista
CEIP Joan Camps i Giró
CEIP Joan Sanpera i Torras
IES Lauro
Escola Municipal de Música
Escola d'adults-Centre d'Autoformació
Aula d'adults del carrer de Cardedeu
Oficina de Correus de les Franqueses
CAP Bellavista
Centre Mpal. de Salut de Corró d'Avall
Jutjat de Pau
Casal d'Avis de Bellavista
Oficina d'Atenció al ciutadà de Bellavista
Punt d'Informació Juvenil de Bellavista
Punt d'Informació Juvenil de Corró d'Avall
Centre Municipal de Joves de Bellavista

93 846 76 76
93 846 75 75
902 23 20 22
085
93 849 35 92
93 849 37 72
93 840 48 66
93 849 35 82
93 846 62 29
93 849 55 94
93 840 28 52
93 846 56 36
93 840 26 53
93 840 27 23
93 849 59 55
93 861 80 30
93 840 42 00
93 846 55 78
93 840 03 05
93 846 45 42
93 849 87 11
93 840 49 67
93 849 87 11
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Centre Municipal de Joves de Corró d'Avall
Casal Infantil de Bellavista
Casal Infantil Can Ganduxer
Nau Can Ganduxer
Àrea de Cultura i Educació
Biblioteca Municipal
Casal Cultural de Corró d'Avall
Patronat Municipal d'Esports
Serveis Socials
Casal d'Avis de Corró d'Avall
Centre de Dia de Gent Gran de Corró d'Avall
SOREA (Gestió de l'aigua)
Recaptació (OALGT de la Diputació)
Les Franqueses Entorn Verd, S.A.
FCC de Medio Ambiente (Servei
de Recollida de mobles i estris vells)
Parròquia de Sta. Eulàlia de Corró d'Avall
Parròquia de Sta. Maria de Llerona
Parròquia de Sta. Coloma de Marata
Parròquia de St. Mamet de Corró d'Amunt
RENFE
Autobusos Sagalés
Taxis

%
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93 840 49 67
93 849 92 50
93 846 65 06
93 846 50 09
93 846 65 06
93 840 43 88
93 846 83 16
93 846 70 83
93 846 58 62
93 846 87 00
93 846 86 99
93 879 49 46
93 840 28 55
93 846 81 64
93 796 36 61
93 849 26 38
93 849 28 38
93 849 31 04
93 849 31 04
93 849 05 61
93 870 78 60
93 846 30 75

Una
imatge de
l'escola
bressol
Massagran
de
Bellavista

BENESTAR SOCIAL I JOVENTUT
S'instal.la a les Franqueses un aparell de
teleassistència per a dones maltractades

A

l mes dabril es va instal.lar a una dona
víctima de la violència domèstica que
viu a les Franqueses el primer aparell
de de teleassistència del Vallès Oriental. Aquest és el segon aparell que
sinstal .la a la província de Barcelona i el seu
objectiu és oferir a la dona un recurs complementari i temporal que garanteixi la seva seguretat i
tranquil.litat, possibilitant el contacte immediat i
lactivació dels serveis durgència en cas de
possibles agressions dins del domicili, alhora que
actua com a element dissuasori per a lagressor.
Aquesta primera instal.lació dun aparell
de teleassistència per a dones maltractades és
fruit dun conveni signat amb lÀrea de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona amb la
col.laboració de Creu Roja. Aquest acord és
conseqüència de laplicació del protocol
dactuació per a dones maltractades que va
aprovar el 27 de setembre de 2001 la Comissió
de Govern de lAjuntament de les Franqueses

del Vallès. Per tal daconseguir els seus
objectius, el 17 de desembre passat es va fer
una jornada de treball al voltant daquest protocol
elaborat per lÀrea de Benestar Social, Joventut
i Sanitat i la Policia Local, amb la participació
daltres professionals dels àmbits de salut i
servei dassessorament jurídic, aquest últim amb
la col .laboració de la Diputació de Barcelona.
És en laplicació daquest protocol que els
recursos socials complementaris de lactuació
professional constitueixen una eina bàsica i
necessària per donar una resposta àgil i eficient
a les situacions detectades. Per aquest motiu,
doncs, els aparells de teleassistència es consideren importants a lhora de protegir les víctimes
de la violència domèstica.
Daltra banda, el 4 de juny sobrirà a les
Franqueses un Punt dAssessorament i Informació a la Dona (PADI), en conveni amb lOficina
Tècnica del Pla dIgualtat de la Diputació, que
funcionarà el divendres de les 10 a les 12 h.

Sortida de gent gran
al Museu del Joguet
de Catalunya

Informació sobre
viatges per als joves
a la Viatgeteca 2002

A

A

la darrera sortida que es va fer dins del
programa de dinamització cultural per a
gent gran que s'organitza des de l'Àrea
de Benestar Social, Joventut i Sanitat
d'aquest Ajuntament, 260 persones van
anar a Figueres per visitar el Museu del Joguet de
Catalunya. Després d'aquesta interessant visita,
es va fer un dinar de germanor.

mb la proximitat de les vacances destiu
el Servei dInformació Juvenil, Espai
Zero, ja prepara la Viatgeteca. Enguany
restarà oberta en una de les sales del
Servei dInformació Juvenil de Corró
dAvall durant els mesos de juny i juliol de les 17 a
les 21 h.
En aquest espai, qualsevol usuari pot preparar el seu propi viatge, consultar on es pot allotjar
(albergs, cases rurals, càmpings, hotels...), realitzar les seves rutes (monumentals, senderisme,
aventura...), anar a camps de treball, fer submarinisme... i tantes possibilitats com els usuaris
puguin imaginar.
Des del servei els podem orientar com
utilitzar tota la documentació i crear el seu propi
itinerari. Altrament també soferirà informació de
treball a lestranger i voluntariat internacional. A
més es podran recollir les bases del proper concurs
de fotografia Viatgeteca 2002.

Uns quants
integrants
de la
sortida a
Figueres,
al davant
de l'entrada del
Museu del
Joguet de
Catalunya
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LES FRANQUESES DEL VALLÈS

BENESTAR SOCIAL I JOVENTUT
Les Franqueses
celebra una bonica
diada de Sant Jordi

Els avis i
àvies de
Bellavista
van poder
escoltar les
poesies
que va
recitar el
rapsode
Isidre Torravedella

L

es persones grans del municipi van contribuir a fer de la Diada de Sant Jordi a
les Franqueses una festa de cultura i
alegria. El Casal dAvis de Bellavista i
el de Corró dAvall van organitzar, als
respectius locals, una jornada amb diferents actes.
Al Casal dAvis de Bellavista es va fer un
berenar i un recital de poemes a càrrec d'Isidre
Torravedella, un rapsode del nostre poble. I al Casal dAvis de Corró dAvall, la junta va oferir un
berenar, havaneres i ball.
Al matí, el Consell del Poble de Corró
dAmunt va oferir un esmorzar de pa amb tomàquet
i botifarra per a la gent gran on hi van assistir unes
quaranta persones.
En tots aquests actes, l'alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, i la regidora de lÀrea
de Benestar Social, Joventut i Sanitat, Rosa
Colomé, van oferir la tradicional rosa i un llibre a
tots els assistents.

A Corró
d'Amunt,
unes 40
persones
es van
trobar per
esmorzar a
l'ombra
dels arbres
del Consell
del Poble

Els joves també celebren Sant Jordi
El 23 dabril també es va fer al Centre Municipal de Joves de Corró dAvall una activitat relacionada amb Sant Jordi. De fet, ja es portava
preparant de feia temps. Dos dimarts abans, es
va programar un taller literari per a joves per con-

feccionar la seva pròpia història.
Un bon grapat de joves van anar creant la
seva pròpia història amb un format concret, i amb
els escrits recollits es va fer una valoració i el dia
de Sant jordi es van entregar els premis.

Els alumnes de l'IES Lauro fan tallers

D

Daltra banda, a petició del centre i dins del
Programa deducació sexual, el 24 dabril es van
oferir xerrades a càrrec de la llevadora del CAP
Les Franqueses als quatre cursos de segon dESO
i el 25 dabril, 2, 9 i 16 de maig, tallers deducació
sexual i afectivitat per a joves a càrrec de membres
de lAssociació de Planificació Familiar de
Catalunya per als alumnes de quart dESO.

urant els mesos dabril i maig, el Servei
dInformació Juvenil, Espai Zero, ha estat col.laborant amb lInstitut dEnsenyament Secundari Lauro, amb una sèrie
de tallers distribuïts en dos programes.
Duna banda, dins del Programa dorientació
escolar, el 4, 11 i 18 dabril els alumnes de quart
dESO van visitar el Servei dInformació Juvenil
per tal de conèixer quines eren les opcions a què
podien optar després de quart, així com també
consultar el fons documental que el servei té sobre ensenyament. El 17 dabril es va dur a terme
una xerrada adreçada al segon curs de batxillerat,
que portava per títol Després del batxillerat què?,
i que va anar a càrrec del Centre dInformació i
Serveis a lEstudiant de Catalunya.
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Televisió local de
les Franqueses
(Canal 55 de TVG)

Programació quinzenal d'emissions:

Cada dimecres, a les 12 h i a les 20 h
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LES FRANQUESES DEL VALLÈS

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Entra en funcionament l'aparcament
de camions del polígon Ramassar

E

l dissabte 18 de maig es va inaugurar
lÀrea destacionament de vehicles de
mercaderies i serveis complementaris
de les Franqueses del Vallès, situada al
número 1 del carrer del Vallès, dins del
polígon industrial Ramassar. Lacte, que va tenir
lloc a les 12 del migdia, va comptar amb la presència del director general de Ports i transports
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó,
l'alcalde de les Franqueses, Francesc Torné, i el
regidor de Dinamització Econòmica, José Ramírez.
LÀrea destacionament de vehicles de
mercaderies i serveis complementaris de les
Franqueses del Vallès compta amb un espai de
8.000 metres quadrats destinat a laparcament
duns cinquanta camions. A més, les instal.lacions
també inclouen una gasolinera, un taller de
reparació de pneumàtics per a cotxes i camions,
un restaurant i un servei de rentat de cotxes i
camions. Lempresa que ho gestiona és Estació
Servei del Ramassar, S.L., a través de la firma
comercial VIA.

Un
moment
de la
inauguració,
amb els
parlaments
de les
autoritats

Amb aquest equipament, les Franqueses
gaudeix dunes instal.lacions de primera categoria
que donen servei tant als camioners residents al
municipi, que tenen avantatges en el preu dels
serveis, com als que estan de pas. A més, se
solucionen els problemes derivats de lestacionament daquests vehicles de grans dimensions al
nucli urbà de les Franqueses, com són la manca
daparcament i el soroll que ocasionen als veïns.
Aquestes accions formatives s'adrecen a
persones en situació datur i siniciaran a finals de
juny. Totes aquelles persones que estiguin
interessades a
accedir-hi poden
dirigir-se a lÀrea
de Dinamització
Econòmica de
lAjuntament per
formalitzar-ne la
inscripció.

Formació
ocupacional 2002

L

a formació és un element indispensable
per a la millora professional i adaptació
a les necessitats actuals del mercat de
treball. Amb levolució i canvis constants
dins de la realitat econòmica mundial és
necessària la formació per no quedar-ne exclòs.
Vistes les demandes formatives dels
usuaris de la borsa de treball municipal i les
necessitats de les empreses del municipi, es va
sol . licitar al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya la realització daccions
formatives.
Els cursos aprovats són:
 Auxiliar dajuda a domicili: 300 hores (210
de teòriques i 90 de pràctiques en empreses).
 Ofimàtica: 180 hores (126 de teòriques i
54 de pràctiques en empreses).
 Monitor esportiu: 175 hores (123 de
teòriques i 52 de pràctiques en empreses).
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Horari d'ESTIU
a les oficines Ajuntament
i a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà de Bellavista

De 8.30 a 14 h,
de dilluns a divendres.



LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Un dels
cursos de
formació
ocupacional és el
de monitor
esportiu

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Creació de llocs de
treball a través del
nous filons d'ocupació

Noves zones vermelles
d'estacionament
gratuït amb disc
horari a Bellavista

D

es de la direcció general dOcupació del
Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya, shan previst unes
mesures adreçades a la creació de llocs
de treball en el marc dels nous filons
docupació, i des de lÀrea de Dinamització
Econòmica de lAjuntament de les Franqueses del
Vallès, shan elaborat dos projectes amb la finalitat
de donar suport a la creació de nous llocs de treball.
Els dos projectes són:
 Autoocupació per a l'ajut a domicili per a
la gent gran.
 Autoocupació per a l'atenció a joves amb
dificultats.
Els dos projectes van encaminats a formar
i orientar un grup de persones, que després dun
període daprenentatge i contractació per part de
lAjuntament, vulguin crear la seva pròpia empresa de serveis a les persones.
Les diferents etapes dels projectes són:
1. Realització dun estudi sobre la viabilitat
de la nova empresa.
2. Comunicació i difusió del projecte.
3. Formació.
4. Contractació.
5. Constitució de la nova empresa de serveis.
Els dos projectes han estat aprovats per la
direcció general dOcupació per un valor de 214.000
• , amb una subvenció de 122.000 • . Linici dels
projectes està previst per a finals de juny.

L

a manca destacionament és un factor
important en el procés de dinamització
del comerç i els serveis, i per tant, de la
prosperitat del municipi. Per aquest
motiu shan establert unes determinades
zones vermelles destacionament gratuït amb
lobjectiu de potenciar lactivitat econòmica
daquests indrets. Amb aquesta actuació shan
reduït els estacionaments de llarga durada,
afavorint una rotació més alta de vehicles en els
aparcaments de la via pública i una distribució més
equitativa dels aparcaments entre tots els usuaris.
Alhora, també disminueix limpacte del trànsit a
les hores punta.
Les noves zones vermelles es troben al
carrer d'Aragó, entre la plaça dEspanya i el carrer
de Cardedeu, al carrer de Girona, entre la plaça
dEspanya i el carrer de Cardedeu, al carrer de
Barcelona, entre la plaça dEspanya i el carrer de
Lleida, i al carrer de Provença, entre el carrer de
València i el carrer de Mallorca.
Lhorari de limitació sadapta a les
necessitats del sector, sense perjudicar
innecessàriament els veïns i residents de la zona.
El temps màxim destacionament permès per
vehicle, en el mateix lloc, és duna hora i mitja.
El control horari es porta a terme mitjançant
un rellotge vermell i sha fet la seva distribució a
través dels comerços de la zona, de lOficina
datenció al ciutadà i del propi Ajuntament.

adreces electròniques

ajuntament

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............................ serranm@franqueses.diba.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 dInformació Juvenil.......... pij.franqueses@franqueses.diba.es
Sanitat..........................................................velayosbr@diba.es
Secretaria.................................... medranotj@franqueses.diba.es
Urbanisme..................................... rosaspm@franqueses.diba.es
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El carrer
d'Aragó de
Bellavista
és un dels
que
gaudeix de
les zones
vermelles
d'aparcament
gratuït



LES FRANQUESES DEL VALLÈS

SANITAT

HORARI DELS CENTRES DE SALUT
CAP LES FRANQUESES
CONSULTA

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

HORARI DE VISITA

RECEPTES

Dr. REBORDOSA
Sra. Fina Suari

7
6

De 8.15 a 10.15 h

De 9 a 9.30 h

Dra. URIZ
Sra. Marisol Méndez
Dra. PALERO
Sra. Maria Moreno
Dra. DUCET
Sra. Chary Lucas

7
8
3
2
11
10

De 10.30 a 12.30 h

De 10.30 a 11 h

De 9 a 12 h, dilluns
De 15 a 18 h, de dimarts a divendres
D'11 a 13.30 h

De 16 a 16.30 h

Dr. MARCAS
Sra. Raquel García

3
2

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

De 9 a 9.30 h

Dra. TORRALBA
Sra. Conce Marquès

5
4

De 9 a 12 h, de dilluns a dijous
De 15 a 17 h, divendres

Dr. PRESAS
Sra. Carmen Conde
INJECTABLES

De 15 a 18 h, de dilluns a dijous
De 9 a 12 h, divendres
De 8.30 a 9 h, matí
De 19 a 19.30 h, tarda
De 9 a 11.30 h, de dilluns a dijous
De 15 a 17.30 h, divendres

De 16 a 16.30 h

Dra. ROMO
Sra. Dolors Castro

5
4
2
2
11
10

Dr. OLID
Sra. Ángeles Miguel

7
8

De 16.30 a 19 h

De 16 a 16.30 h

Dra. CHASAMPI
Sra. Imma Morlans

9
10

De 15 a 18 h, de dilluns a dijous
De 9 a 12 h, divendres
De dilluns a dijous. Hores a convenir

Llevadora. Carme Biern

CAP DE CORRÓ D'AVALL

Dr. VELAYOS
Dra. ARRANZ
Dra. VILLAR
Dr. PUJOL
Infermeria (injectables)
Llevadora
Assistent social
Control crònics

De 10.30 a 11 h

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

De 8 a 10.30 h.
De dimarts a divendres, de 9 a 12 h; dilluns, de 15 a 18 h.
De 9 a 12 h.
De 15 a 17.30 h.
De dilluns a divendres. Matins: 8 h. Tardes: 19.30 h.
Dimecres. Hores a convenir.
Sra. Crista Brugués, dilluns, de 9 a 14 h; dimarts, de 8 a 12 h; dijous, de 16 a 18 h; divendres, de 9 a 13 h.
Sr. Agustín Pardo, dimarts, de 12.15 a 16 h; i dijous, de 9 a 16 h.
Consulta d'infermeria, prèvia petició de dia i hora.

Demanar hora al
metge per Internet

Informació sobre
salut les 24 hores

En el darrer butlletí us informàvem que a
través de l'adreça d'Internet www.gencat.es/ics,
que pertany al web de l'Institut Català de la Salut,
els usuaris del CAP Les Franqueses podien
demanar hora per a visites i escollir i canviar de
metge de família. A partir d'ara, el servei també
s'ha extès als usuaris del Centre de Salut de Corró
d'Avall. Així doncs, si no voleu o no us podeu
desplaçar fins al centres de salut per fer aquests
tràmits, podeu fer-ho per ordinador des de casa.

Fa uns mesos, el Servei Català de la Salut
ha posat a disposició del públic un telèfon a través del qual es pot demanar informació sobre la
salut, les malalties i els serveis sanitaris les 24
hores del dia i tots els dies de l'any. Es tracta del
servei Sanitat Respon i el número de telèfon és
el 902 111 444. Aquest no és un servei d'emergències mèdiques ni vol substituir la funció del metge.
Dóna informació de malalties, farmàcies, vacunacions, medicaments, centres sanitaris, etc.
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GOVERNACIÓ
Principals modificacions de la nova llei de trànsit (2)

E

l dia 20 de gener de 2002 van entrar en
vigor les modificacions a la Llei de
Seguretat Viària, les quals representen
una millora per a la seguretat del trànsit
i per a la seva fluïdesa. Les principals
novetats estan orientades a garantir en els

conductors una major atenció a la circulació.
Respecte als ciclistes, la nova llei els dóna
una major protecció. Entre d'altres aspectes:
 Permet als vehicles de seguiment de
ciclistes que circulin per la voravia.
 Permet als ciclistes superar els 40 km/h
en determinats trams en què les circumstàncies
de la via aconsellin desenvolupar una velocitat
superior, i els permet ocupar la part dreta de la
calçada que necessitin, especialment en descensos prolongats.
 Podran circular per les voravies de les
autovies, llevat que per raons de seguretat estigui
prohibit per senyal.
 Els ciclistes podran circular en grup i en
aquest cas es consideraran una sola unitat mòbil
a efectes de prioritat.
 Per avançar un ciclista o grup de ciclistes
socuparà part o la totalitat del carril contrari de la
calçada, fins i tot quan estigui prohibit lavançament, sempre que es pugui realitzar sense perill.

La Policia Local ha
fet classes d'educació
viària a 400 alumnes

Q

uatre-cents han estat els alumnes de les
Franqueses que enguany han rebut
classes d'educació viària a través de les
explicacions de diversos membres de
la Policia Local. En concret, han
participat en aquests cursos els alumnes de primer, tercer, quart, cinquè i sisè de primària de les
escoles públiques Joan Sanpera, Joan Camps i
Bellavista, i els de tercer d'ESO de l'IES Lauro.

PROHIBIT
FER

La Policia
Local de
les Franqueses
dóna molta
importància
a l'educació dels
futurs
conductors

F

URGÈNCIES

A TOT EL MUNICIPI

M È D I Q U E S

DES DEL 15 DE MARÇ FINS AL 15 D'OCTUBRE

Recordeu que si voleu fer foc en
aquest període cal que demaneu
permís a l'oficina comarcal del
Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca.

(CORRÓ D'AVALL, LLERONA, MARATA,
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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C/ Roger de Flor, 68 C
baixos GRANOLLERS
Tel.: 93 879 44 55
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HISENDA I RÈGIM INTERIOR
Can Suquet
és cosa de tots

Seguidament, es procedirà al pintat de la
superfície existent amb un reg dadherència de
curat lent i després es realitzarà lestesa de la capa
daglomerat asfàltic en calent que conformarà la
nova capa de trànsit.
Finalment, es repintarà la mateixa senyalització horitzontal existent abans de les obres.
Aprofitant aquesta acció, shan acabat les
voreres que toquen a la zona municipal. És a dir,
la que dóna a la zona dequipaments (que sha
netejat) del final de lavinguda Major, i la que va de
la zona infantil al camí curt, a linici de la urbanització.
Aquestes obres tenen un pressupost inicial
de prop de 90.000 euros, és a dir, uns 15 millons
de pessetes, i són integrament finançades per
lAjuntament.
Ara, tocarà als veïns conservar-ho, tenint
netes les seves parcel.les, la vorera en condicions,
els guals també, els xiprers podats perquè no
causin molèsties als veïns, no deixant els gossos
solts i netejant els excrements. Can Suquet és
cosa de tots. Nosaltres així ho creiem i des del
Consell i lAjuntament es treballa perquè així sigui.

Actualment, els carrers de la urbanització
Can Suquet tenen un formigó en mal estat, ja que
existeixen diverses esquerdes formades per
moviments, assentaments, obertures de rases per
reparacions i formació de noves escomeses.
Alhora, les reixes interceptores i els embornals
estan en molt mal estat.
Quina actuació s'hi farà?
En primer lloc es procedirà a realitzar
laixecament de les reixes interceptores o
darquetes de tot tipus existents per a situar-les a
la cota dacabat de la capa de trànsit definitiva
sense que quedin ensotades i representin un punt
deprimit en el paviment que creï molèsties als
usuaris.
Daltra banda, els embornals seran objecte
dun estudi individualitzat, ja que serà útil que
quedin més baixos que la capa de trànsit sense
haver de modificar la seva cota actual, podent
d'aquesta manera absorbir les aigües amb més
facilitat dentrada. Saprofitaran les obres per netejar
les caixes dels embornals i reixes existents, ja
que en la seva majoria estan bruts i embossats i
han reduït la seva capacitat hidràulica.

Francesc Colomé,
President del Consell del Poble de Corró d'Amunt

Consell del poble
de Llerona
El Pla general dordenació recollirà la
proposta feta pel Consell del Poble de Llerona de
convertir en una gran zona verda tot lespai existent
entre el pont del Congost, la penya i el riu. Això
suposa que lactual indústria de sorres i ciments
haurà de ser desmantellada i traslladada a zona
industrial. Actualment sestà treballant en un
projecte de definició daquesta gran àrea verda i
desbarjo, que inclouria una reserva daigua.
Les obres de reforma de lantiga casa de la
mestra ja han començat. La remodelació ha de
servir per adequar el local per a diferents possibilitats, des de fer-hi tallers, fins a disposar duna
cuina-bar per als dies que es facin actes i festes a
lespai del Consell del Poble.
Un bon símptoma de cara a la recuperació
del riu és que aquesta primavera hi han nascut
dues dotzenes dànecs que es poden contemplar
en dues zones del riu. Cal, però, que ningú els
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Aquesta
primavera
han nascut
ànecs al riu
Congost

molesti a fi que puguin conviure tranquil .lament en
aquest espai. També shan observat diverses
parelles en el torrent dels Gorcs, que ara baixa
net, un cop sha posat en funcionament el col.lector
que recull totes les aigües residuals daquesta
urbanització.
Josep Lluís Pujol,
President del Consell del Poble de Llerona
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HISENDA I RÈGIM INTERIOR

Informació sobre els impostos
municipals de les Franqueses

E

5 de juny va finalitzar el període voluntari
per al pagament de lImpost sobre Béns
Immobles, la taxa descombraries, la del
cementiri municipal i la dentrada de
vehicles.

de les voreres. Lobligat al pagament és la persona propietària de limmoble on es trobi lentrada de
vehicles esmentada.
TAXA PER A LA RECOLLIDA I ELIMINACIÓ
DE RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS
És una taxa que grava la prestació del servei
de recepció obligatòria de recollida domiciliària
descombraries i residus sòlids urbans dhabitatges, allotjaments i locals o establiments. Lobligat
a pagar és la persona propietària de limmoble.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE
NATURALESA URBANA
És un tribut que grava la propietat dels béns
immobles de naturalesa urbana que es trobin dins
del terme municipal. La quota daquest impost és
el resultat daplicar a la base imposable el tipus
de gravamen. La base imposable està constituïda
pel valor cadastral dels esmentats béns. La persona que és propietària del bé el dia 1 de gener és
qui ha de pagar limpost.

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL
Constitueix el fet imposable de la taxa la
prestació dels serveis del cementiri municipal, com
són: assignació despais per a enterraments;
moviment de làpides; col.locació de làpides, reixes
i guarniments; conservació dels espais destinats
al descans dels difunts, i qualsevol altre que sigui
convenient o sautoritzi a instància de part.

TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS
És una taxa que grava laprofitament especial que té lloc per lentrada de vehicles a través

CALENDARI FISCAL 2002
IMPOSTOS QUE S'HAN DE PAGAR PROPERAMENT:
 MERCAT MUNICIPAL 2n trimestre
Del 3 de juny al 5 d'agost

 IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Del 5 de setembre al 5 de novembre

 MERCAT MUNICIPAL 3r trimestre
Del 2 de setembre al 4 de novembre

 IMPOST BÉNS IMMOBLES-RÚSTICA
Del 5 de setembre al 5 de novembre

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 el cobrament recomanaríem domiciliar els rebuts pel banc, cobrament que
es faria just a la meitat del període de cobrament, de la qual cosa vostè serà
degudament informat, amb la suficient antelació mitjançant una carta informativa

`
HORARI DE VISITES 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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URBANISME

Els veïns defineixen com volen que sigui
la remodelació del carrer de Tagamanent

E

ls veïns del carrer de Tagamanent de
Corró dAvall van participar al mes d'abril
en la definició del projecte de remodelació del seu carrer, mitjançant les respostes a lenquesta que lAjuntament els va
trametre per saber la seva opinió. Pel que fa als
plànols amb les tres propostes tècniques de carrer,
els 62,5% dels veïns han votat la tercera opció,
que és la que situava els aparcaments a tocar de
les voreres. El 83,3% dels veïns que han respost
lenquesta volen que en el seu carrer hi hagi arbres,
un 75% volen que shi posin materials tous (sauló,
gespa, arbustos i plantes) i la meitat volen que
shi instal. li mobiliari urbà. Pel que fa al sentit de la

circulació de vehicles, gairebé tots els veïns es
van mostrar partidaris del doble sentit amb un
91,6% de respostes, mentre que el 83,3% volen
que al carrer shi pugui aparcar.
Cal destacar, doncs, la important participació
dels veïns en aquest procés. El resultat de lenquesta servirà com a base als tècnics municipals per a
la realització del projecte de remodelació del carrer
de Tagamanent.

Ja s'ha enderrocat
l'antiga fàbrica
Llenceria Macià per
fer-hi una plaça

Els veïns
del carrer
de Tagamanent
s'han
manifestat
a favor que
aquesta via
tingui dos
sentits de
la circulació

L'

edifici de lantiga fàbrica Llenceria Macià
es va enderrocar al mes d'abril per les
obres de construcció duna plaça i zona
verda i dun carrer en aquesta zona. Es
tracta de la Unitat dActuació número 16,
situada entre la carretera de Ribes, la línia de Renfe
i el passatge de Pau Casals, a lalçada de la plaça
de la Llana, a Corró dAvall. La constructora a què
shan adjudicat les obres és Construcciones y Rebajes Àrids, S.A. per un import de 431.865,37 • .
Les instal.lacions de la fàbrica de la Llenceria Macià estaven molt degradades i en estat dabandonament des de fa anys a conseqüència de
la fallida daquesta empresa. Amb aquestes obres,
doncs, les Franqueses guanya una zona verda de
lleure d'uns 1.700 m2 de superfície i una àmplia
plaça d'uns 2.000 m2 més just al davant dels nous
habitatges que es construiran en aquest espai.

Nova promoció
d'habitatges de
protecció oficial

L

a Generalitat de Catalunya està portant
a terme, conjuntament amb lAjuntament,
la promoció de 24 habitatges de
protecció oficial situats a la carretera de
Cànoves, a Corró dAvall. Aquesta
promoció és la segona que es porta a terme al
municipi en aquest mandat.
Segons el departament de Benestar Social
de la Generalitat, lacte de presentació pública de
la promoció es farà al mes de juny i al juliol ja es
podran presentar les sol.licituds. En un principi,
els criteris establerts seran els aprovats a la darrera
promoció, la qual donava prioritat als joves
residents al municipi, ja que aquest col.lectiu té
una major dificultat daccés a lhabitatge.
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Finalment,
aquest
espai es
convertirà
en una
zona
d'esbarjo
perquè
tothom en
pugui
gaudir
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Les inscripcions per a la Piscina
Coberta Municipal ja són obertes

E

l passat 29 dabril es va presentar al Centre Cultural Can Ganduxer la campanya
informativa i dinscripcions del nou Complex esportiu municipal de les Franqueses. Aquest espai lintegren el nou edifici
de la piscina coberta (que es preveu que pugui
estar funcionant al mes de setembre), les tres
piscines descobertes i les pistes de tennis.
Lacte de presentació de la campanya informativa va començar amb un breu repàs a la
història del projecte de la piscina coberta. Acte
seguit es va explicar com seran les dues piscines
climatitzades i les activitats que shi podran fer
(cursos de natació, aiguagim i activitats aquàtiques per a gent gran, nadons i escolars).
Però ledifici de la piscina coberta municipal no comptarà només amb les dues piscines.
També hi haurà una sala polivalent dactivitats
dirigides (aeròbic, activitat física per a gent gran,
manteniment adults, gimnàstica correctiva...) duns
100 m2 de superfície i una sala de fitness de 320
m2 equipada amb tot tipus de material de qualitat
que acollirà els serveis daparells cardiovasculars,
pes lliure, màquines isotòniques, zona destiraments i assessorament tècnic.
Pel que fa a la zona daigües, hi haurà sauna, una zona per fer banys de vapor, una banyera

Una
mostra de
com serà
l'interior de
la piscina
coberta
municipal

dhidromassatge i solàrium. Làrea de medicina i
fisioteràpia de lesport també quedarà integrada
en el mateix edifici, que, a més, tindrà els serveis
de restaurant i cafeteria. Les oficines i dependències del Patronat Municipal dEsports també estaran ubicades al mateix espai.
El 6 de maig es va obrir el període dinscripció, que es podrà formalitzar en diferents llocs
itinerants: pavelló, Can Ganduxer, Oficina dAtenció al Ciutadà de Bellavista i Centre Cultural de
Bellavista. Per saber els dies i horaris per fer les
inscripcions es pot trucar al telèfon 620 94 85 82.
Daltra banda, el 22 de juny és el dia que
sinicia la temporada destiu de les piscines
descobertes, amb la jornada de portes obertes.

Setze noves pistes
de petanca

Tot i la
pluja, les
autoritats
van voler
visitar les
flamants
instal.lacions de la
plaça de la
Malagarba

L'

11 de maig es van inaugurar, malgrat la
pluja, les setze noves pistes de petanca
que s'han construït a la plaça de la Malagarba. A l'acte van ser-hi presents l'alcalde de les Franqueses, Francesc Torné,
el secretari general de l'Esport, Josep Antoni Maldonado, el regidor d'Esports, Josep M. Dia, i el
president de la Federació Catalana de Petanca,
Josep Orlando, a més d'altres regidors.
El mal temps va fer suspendre alguns dels
actes previstos, com els partits que havien d'enfrontar jugadors de la Selecció Catalana de Petanca amb una selecció de jugadors del municipi.
Cal dir, però, que aquestes extraordinàries pistes
ja s'havien posat a prova amb gran èxit l'1 de maig
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amb la celebració de la fase prèvia del Campionat
d'Espanya de Petanca. Les noves instal .lacions,
de 3.600 m2 de superfície, compten amb setze
pistes amb il .luminació nocturna i un bar-local social. Aquest equipament, que ha construït lempresa Excavacions i Obres Públiques Requena i
que ha costat 336.911 • , està obert a tothom.
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Èxit d'organització
del VII Trofeu BTT
Corró d'Amunt

Quatre-cents
participants en la VI
Trobada de Gent Gran

L

E

a VI Trobada comarcal d'activitat física
per a la gent gran que va tenir lloc a la
zona esportiva municipal el 19 de maig,
va tornar a ser un èxit de convocatòria.
Uns quatre-cents esportistes de la tercera edat van participar en una jornada plena
d'activitats organitzades per a ells. Al matí, circuit
d'activitat física al camp de futbol i dansa al
pavelló. I per cloure l'acte, el lliurament d'obsequis
i una gran arrossada de germanor a l'hora de dinar.

l diumenge 14 dabril es va disputar a la
zona esportiva de Corró dAmunt el VII
Trofeu BTT Corró dAmunt, prova puntuable per a la Copa Catalana Internacional. En total hi van participar 341 corredors distribuïts en deu categories diferents, que
van haver de completar un circuit de 8,3 km. La
prova la va organitzar el Club Ciclista Corró dAmunt i la Federació Catalana de Ciclisme amb la
col. laboració del Patronat
Municipal dEsports. El
guanyador en la categoria
Elit va ser Josep A. Hermida. Cal destacar la
importància daquesta
prova, ja que és lúnica
que serveix per puntuar a
la Copa Internacional que
es disputa a les comarques barcelonines.

Els
participants
de la
Trobada,
en una de
les
activitats al
pavelló
poliesportiu

Dos dels
participants
a la cursa
en ple
esforç

S'inauguren les obres de renovació de la
Zona Esportiva Municipal de Corró d'Amunt

E

l 25 de maig de 2002 es van inaugurar,
amb una jornada lúdico-festiva organitzada pel Patronat Municipal dEsports i el
Consell del Poble de Corró dAmunt, les
obres de renovació que ha realitzat lAjuntament a les instal.lacions de la Zona Esportiva
Municipal de Corró dAmunt. Els equipaments d'aquesta zona presentaven un aspecte dabandonament important, cosa que feia que el seu ús fos
molt menor a les seves possibilitats. Així, al camp
de futbol sha anivellat el terreny i shi aplicat una
capa de sauló, sha posat una tanca metàl .lica al
seu voltant i shan pintat les porteries. Pel que fa
als vestidors, shan posat bancs i penjadors nous
i sha renovat la instal .lació daigua calenta. Lenvelat sha pintat i se nha reforçat lestructura.
També sha pintat i condicionat el bar amb una
inversió important en equipament, així com renovat
les instal.lacions elèctriques i daigua. També s'han
fet reformes a les pistes de petanca i de tennis.
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El camp de
futbol és
un dels
espais que
ha canviat
més la
seva
fesomia
amb les
obres de
renovació

Daltra banda, sha adjudicat a lempresa
Restauració Tastaolletes, S.L.L. per un període de
dos anys el servei de bar, consergeria, neteja,
vigilància i control de les instal .lacions. Cal destacar que el bar estarà obert tots els dies de les 11 a
les 22 hores, excepte el dimecres, que estarà obert
a partir de les 18 h.
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A lestiu, tendim a gastar més aigua:
ens dutxem més sovint, reguem més
les plantes... Però és justament en
aquesta època de lany quan manca
laigua. Cal, doncs, que, pel bé de
tots, mirem destalviar-ne.

Tanquem
laixeta mentre
ens estiguem
ensabonant

Reguem el jardí a la nit, que
és quan la temperatura és més
suau i hi ha menys evaporació
Quan ens
estiguem
raspallant
les dents,
tanquem
laixeta

Omplim la rentadora del tot
abans de posar-la en marxa

Evitem
que les
aixetes
degotin

I pel que fa a laigua dels rius i del mar,
no lembrutem, utilitzem protectors
solars resistents a laigua, respectem la
vegetació i la fauna marines...

