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salutació de l’alcalde «««««

Les Franqueses per viure amb qualitat
És una satisfacció immensa poder treballar per
millorar el nostre poble i veure com es desenvolupa,
millora i guanya en qualitat cada dia.
En els últims anys, el municipi ha pogut assolir projectes de consolidació urbana, equipaments necessaris
i infraestructures imprescindibles, que s’han aconseguit gràcies al gran esforç que hem fet des de l’Ajuntament i amb la col·laboració d’altres administracions.
Les Franqueses ha avançat molt, però no ha perdut
la seva personalitat amb els cinc pobles que el conformen: Bellavista, Corró d’Avall, Corró d’Amunt,
Llerona i Marata, i ha cuidat la seva idiosincràsia i les
seves característiques socials i culturals.
Amb les actuacions urbanístiques hem aconseguit
cohesionar el nucli urbà i generar unes condicions en
el nostre entorn que milloren la qualitat de vida, molt
valorada per la ciutadania. Però per aconseguir un
poble de benestar, cal dur a terme unes actuacions
dirigides a les persones i invertir en qüestions fonamentals, com ara llars d’infants, escoles, instituts de
secundària, centres d’atenció sanitària, equipaments
esportius, pisos amb protecció oficial, centres de
joves, viver d’empreses, formació professional, entre
molts d’altres.
El nostre municipi ha guanyat el segell de qualitat, no
solament pel seu entorn natural i urbà, que són realment excepcionals, sinó per la creació d’uns serveis
d’atenció a la ciutadania molt amplis, que li donen un
reconeixement de qualitat i benestar, que de ben
segur ha traspassat el nostre terme municipal.
El nostre treball és a la vista, és completament
transparent, i s’ha portat a terme per fer la vida més
agradable i més fàcil. Aquest és un repte difícil, però
la il·lusió i les ganes que hi hem esmerçat han propiciat
un resultat molt satisfactori per a tothom.
Conjuntament amb la ciutadania hem avançat, hem
fet que el municipi sigui més pròsper i plural, i dia a dia
dibuixem aquest futur que desitgem, car el nostre
principal objectiu és el benestar de la gent.
Cordialment,
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Francesc Torné i Ventura, alcalde
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»»»»» cultura i educació

Quatre anys millorant en CULTURA I EDUCACIÓ

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS: MASSAGRAN I LES TRES BESSONES
ESCOLES DE PRIMÀRIA: CEIP JOAN SANPERA I TORRAS, CEIP BELLAVISTA-JOAN
CAMPS I GIRÓ, CEIP GUERAU DE LIOST I CEIP LES FRANQUESES
NOUS VESTIDORS AL CEIP BELLAVISTA-JOAN CAMPS
ENSENYAMENT SECUNDARI: IES LAURO
CENTRE D’ART I NOVES TECNOLOGIES A CAN FONT
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I NOVES INSTAL·LACIONS A CAN PENYES
CENTRE CULTURAL DE BELLAVISTA
CENTRE CULTURAL CAN GANDUXER
BIBLIOTECA MUNICIPAL
CENTRE TÈCNIC DEL VALLÈS
NOU CIRCUIT FERROVIARI DE CAL CABATX
SUPORT CONTINUAT A LES TRADICIONS
ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS PER A TOTS ELS GUSTOS I EDATS
PUBLICACIONS MUNICIPALS
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ESCOLES BRESSOL El municipi compta amb 102 places per a infants de 0 a 3 anys
ESCOLES DE PRIMÀRIA Uns 1.300 alumnes fan classe en algun dels tres centres

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
_El setembre de 2002 van entrar en funcionament
les dues escoles bressol municipals: Massagran, a
Bellavista, i Les Tres Bessones, a Corró d’Avall. Dos
equipaments de nova construcció per satisfer la demanda de les famílies joves, que d’aquesta manera
poden continuar amb les seves activitats professionals, sense que això els impedeixi tenir fills. Les
escoles bressol, que aquest any compleixen el 5è

aniversari, disposen de 102 places en total per a
nens i nenes de 0 a 3 anys, un ampli horari de 7 del
matí a 7 del vespre, aules modernes i un equip de
professionals altament qualificat.
_Enguany, es construirà la tercera escola bressol al
carrer de Martí i Pol de Corró d’Avall, i durant la
propera legislatura se’n farà una altra a la plaça de
Catalunya de Bellavista.

ESCOLES DE PRIMÀRIA
_Durant els últims quatre anys s’ha destinat un
pressupost de més de 105.000 euros anuals a la
millora, reforma i manteniment dels centres d’educació infantil i primària del municipi.
_Cal destacar entre les últimes millores l’habilitació
del soterrani del CEIP Bellavista-Joan Camps amb
dos nous espais: un de psicomotricitat i l’altre de vestidors i dutxes. També cal destacar, al CEIP Guerau
de Liost, la instal·lació d’una nova cartellera a l’entrada

principal, de mobiliari als vestidors, de miralls al gimnàs
i de cistelles, porteries i xarxes de protecció a les
pistes exteriors.
_Al CEIP Joan Sanpera s’han reordenat espais i el
Departament d’Educació ha ampliat les instal·lacions
amb mòduls prefabricats, els quals permeten encabir
l’activitat de gimnàstica i aules. L’Ajuntament continua insistint a la Generalitat perquè iniciï el més ràpid
possible la construcció del gimnàs definitiu.
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NOUS VESTIDORS Al CEIP Bellavista-Joan Camps s’han fet dos vestidors al soterrani
IES LAURO A l’institut ja hi estudien 665 alumnes. El municipi en necessita un altre aviat

NOUS VESTIDORS AL CEIP BELLAVISTA-JOAN CAMPS
_Una de les actuacions més importants que s’han
fet a les escoles és la construcció d’uns vestidors al
CEIP Bellavista-Joan Camps, que faran servei tant a
l’alumnat de l’escola com als usuaris de la zona
esportiva de Bellavista, situada just al costat.
_En aquest espai s’han construït dos vestidors de 46
i 47 m2 de superfície respectivament, així com una
sala de 63 m2 per a l’assignatura de psicomotricitat.

Els vestidors s’han equipat amb dutxes i aparells
d’aire condicionat i calefacció.

IES LAURO
_Aquest és el quart cur s que els alumnes de
secundària i batxillerat del municipi han pogut gaudir
de les aules i serveis del nou edifici de l’IES Lauro. El
nou equipament escolar, situat el carrer d’Astúries,
compta amb gimnàs, pistes esportives, aules de
tecnologia, idiomes, informàtica, visual i plàstica i
música, biblioteca, menjador i sala d’actes.

_Amb tot, els 665 alumnes que hi estudien ja han
fet petites les instal·lacions. L’alt nombre d’alumnes,
que cada any que passa creix considerablement, fa
imprescindible la construcció d’un altre institut de
secundària. L’Ajuntament ja ha previs t aquesta
situació i ha cedit a la Generalitat un solar municipal
de Corró d’Avall amb aquesta finalitat.
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CAN FONT La masia ja és a punt per acollir el nou Centre d’Art i Noves Tecnologies
BUCS D’ASSAIG Can Penyes s’ha transformat en un local on els grups hi poden assajar

CENTRE D’ART I NOVES TECNOLOGIES A LA REMODELADA MASIA DE CAN FONT
_La masia de Can Font de Corró d’Avall, situada entre els carrers de la Mare de Déu de la Mercè, de
Sant Isidre, de Joan Maragall i la carretera de Ribes,
s’ha acabant de remodelar en les darreres setmanes per poder ubicar-hi un nou centre cultural
dedicat a l’ar t i les tecnologies de la informació i la
comunicació.
_La superfície d’actuació és de 746 m2 dividits en
tres plantes. A la planta baixa hi ha diverses aules
dotades de connexions informàtiques i els serveis
públics. A la primera planta es situen els tallers d’arts,
de diferent mida i compartimentables, equipats amb
material, piques i una cuina. Finalment, a la segona
planta hi ha una sala polivalent amb capacitat per a
90 persones, amb equip de veu i dades, i més serveis
públics.
_A l’edifici també s’hi ha instal·lat ascensor i la seva
remodelació ha permès la urbanització del seu
entorn, aconseguint dignificar la zona.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I NOUS BUCS D’ASSAIG A CAN PENYES
_A l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany hi
estudien actualment uns 200 alumnes i s’hi poden
cursar més de vint especialitats musicals. Ja fa
quatre anys que és el Conservatori Superior de
Música del Liceu de Barcelona qui s’encarrega de la
gestió del centre.
_L’actuació de millor a de les ins tal·lacions més
important que s’ha fet al centre durant aquesta legislatura és la reforma de l’edifici municipal de Can

Penyes, situat just al darrere de l’escola, que ha
permès la construcció de dues sales d’assaig per a
músics. Es tracta de dos bucs de 21 i 31 m2 de
superfície respectivament que es poden utilitzar
simultàniament. L’Escola Municipal de Música
s’encarregarà de la seva gestió i també farà servir
les dues sales per a fer-hi classes. A banda dels bucs,
a Can Penyes també s’hi ha fet una sala de control,
un vestíbul i un bany.
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»»»»» cultura i educació
CENTRE CULTURAL DE BELLAVISTA És un dels equipaments municipals més utilitzats

CENTRE CULTURAL DE BELLAVISTA
_El Centre Cultural de Bellavista és, des de la seva
inauguració ara fa quatre anys, un dels equipaments
municipals més utilitzats de les Franqueses. El Centre Cultural es troba situat al costat de l’IES Lauro,
de l’escola Bellavista-Joan Camps i de la zona esportiva municipal de Bellavista, la zona d’equipaments
més important d’aquest nucli de població.

_El centre compta amb la biblioteca municipal, una
sala d’exposicions de 136 m2, tres aules-taller, despatxos, sala de reunions, cafeteria, punt d’informació
juvenil, centre de joves i casal infantil i un teatre amb
un aforament d’unes 300 localitats i una bona
dotació tècnica de tramoia, il.luminació, sonorització,
projecció i traducció simultània.
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CAN GANDUXER En un futur proper es convertirà en la segona biblioteca del municipi
BIBLIOTECA MUNICIPAL En els darrers cinc anys ha tingut 140 usuaris al dia de mitjana

CENTRE CULTURAL CAN GANDUXER
_El Centre Cultural Can Ganduxer és un equipament
plenament consolidat al municipi. Cada cop s’hi fan
més activitats i, per tant, té més usuaris. Les seves
instal·lacions acullen les oficines del Patronat Municipal de Cultura i Educació, el casal infantil de Corró
d’Avall, la sala de lectura, l’Aula Internet, una sala
d’exposicions, una sala d’actes, així com diverses

aules on s’hi fan tallers, reunions d’entitats, cursos...
_Amb la construcció del nou Centre Cultural de Corró
d’Avall, que tindrà lloc en la propera legislatura, el
Centre Cultural Can Ganduxer patirà alguns canvis,
com seran el trasllat de les oficines del Patronat, així
com l’adequació d’una part de l’equipament per convertir-la en la segona biblioteca del municipi.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
_Des dels seus inicis, l’any 2001, la Biblioteca Municipal ha anat incrementant els seus serveis i el seu
fons documental. Dels 15.000 documents de què
disposava quan va obrir les seves portes, ha passat
a tenir-ne 24.500. Entre els serveis que ofereix hi ha
l’accés a Internet, el préstec de documents i l’aula
de TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).
A més, s’hi duen a terme visites i sessions formatives
als usuaris, formació en TIC, activitats de promoció

cultural i divulgació, i activitats de foment de la lectura, entre les quals destaca “L’Hora del Conte”.
_En aquests cinc anys, la Biblioteca Municipal ha
tingut 197.426 visitants (140 al dia); 41.193 persones han utilitzat el servei de préstec (30 per dia) i
32.629, el servei d’Internet (23 per dia); i ha deixat
115.784 documents en préstec (82 per dia). També
s’ha aconseguit que un 30% de franquesins disposi
del carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
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»»»»» cultura i educació
CENTRE TÈCNIC DEL VALLÈS Classes de diferents professions vinculades a l’automoció
CIRCUIT DE CAL GABATX Un paradís per als amants dels trens en miniatura tripulats

CENTRE TÈCNIC DEL VALLÈS
_El Centre Tècnic del Vallès va néixer el setembre de
2003. Es tracta d’un nou centre educatiu que permet
la formació específica i el reciclatge de les diferents
professions vinculades amb l’automoció (mecànica
de cotxe, mecànica de moto, electricitat i electrònica
de l’automòbil, xapa i pintura, així com noves tecnologies i soldadura aplicades a la mecànica).
_A banda d’aquests cursos, en el Centre Tècnic del
Vallès també funciona el projecte RODA per als alumnes de l’IES Lauro que requereixen una orientació

específica i que hi poden realitzar pràctiques de cara
a la seva inserció sociolaboral. A més, també hi funciona una Unitat d’Escolarització Compar tida, que funciona en conveni amb la Generalitat, i que permet
l’aprenentatge d’aquests estudis a alumnes de tot
el Vallès Oriental.
_Les instal·lacions del Centre Tècnic del Vallès estan
situades en les naus 3 i 4 de l’antiga zona militar, però
properament s’ampliaran gràcies a la cessió d’un
solar municipal que ha fet el consistori.

CIRCUIT FERROVIARI DE CAL GABATX
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_El circuit ferroviari de Cal Gabatx és un projecte
conjunt del Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta i
l’Ajuntament. Situat al parc de Cal Gabatx, al circuit
hi podeu trobar reproduccions a escala de locomotores elèctriques construïdes de forma ar tesana
pels socis de l’entitat, totalment funcionals i encarregades de fer les circulacions dels trens tripulats.
_En ocasions especials es realitzen trobades amb
l’assistència d’aficionats d’altres associacions que
aporten les seves locomotores de tot tipus: vapor,
elèctriques, tèrmiques... El circuit disposa de dos
amples de via, de 5 i 7 ¼ polzades, i s’hi troben
reproduïts elements ferroviaris típics: túnel, trinxera,
pont metàl·lic i rotonda per a locomotores. Es disposa
de cantina i lavabos a dins de la masia de Cal Gabatx.
_L’horari de les circulacions és els dissabtes de 18 a
21 h (seguint l’horari oficial de primavera-estiu) i els
diumenges d’11 a 14 h (tardor-hivern).

QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES
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SUPORT A LES TRADICIONS El Cabró de Corró, l’Espolsada, els Pastorets musicals...
ACTIVITATS CULTURALS Espectacles infantils, teatre amateur, tallers, exposicions...

SUPORT CONTINUAT A LES TRADICIONS
_L’Ajuntament continua donant suport a les persones i entitats que mantenen vives les tradicions
culturals dels pobles per tal que no es perdin. Una
demostració n’és el suport que s’ha donat en la
darrera legislatura al ball de l’Espolsada, amb
l’organització de tallers per a les escoles de primària,
així com la publicació d’un llibre sobre la nostra dansa.

_Una altra iniciativa important en aquest sentit ha
estat la construcció del primer element festiu de les
Franqueses, el Cabró de Corró, una bèstia de foc que
acompanya el grup de diables en les seves actuacions. També cal destacar l’impuls que s’ha donat als
primers pastorets musicals del Vallès Oriental, que
es representen a Bellavista des de fa dos anys.

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS PER A TOTS ELS GUSTOS I EDATS
_En aquest apar tat dest aquen, sobr etot, les
desenes d’espectacles que s’han organitzat per a
tot tipus de públic dins la programació de música,
teatre i dansa. Amb tot, vist l’èxit dels darrers anys
de les funcions adreçades als infants, s’ha cregut
opor tú agrupar-los tots en el Cicle d’Espectacles
Infantils i Familiars, amb gran èxit de públic.
_D’altra banda, el Patronat Municipal de Cultura i
Educació també ha fet un pas endavant a l’hora de

donar suport als grups de teatre amateur, amb
l’organització de la Mostra d’Arts Escèniques, un festival creat com un concurs en què el públic decideix
quin és el grup que ho ha fet millor.
_A més, l’Ajuntament també ha organitzat una gran
quantitat de tallers, conferències, monogràfics,
exposicions..., per a tots els gustos i edats, i ha donat
suport a l’organització de les festes majors dels
pobles.
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PUBLICACIONS L’Ajuntament continua publicant nous volums de les col·leccions locals

PUBLICACIONS
_El Patronat de Cultura i Educació continua amb el
seu ritme de publicacions. Per una banda, amb dues
publicacions mensuals: Les Franqueses Espai Educatiu, un full col·leccionable d’orientació educativa per
a pares i mares, i El Mirador, el butlletí de la Biblioteca Municipal, que ja porten més de 40 números editats.
_D’altra banda, es continuen publicant volums
de les dues col·leccions de divulgació de temes
d’interès municipal que es van iniciar en l’anterior legislatura: la Col·lecció Les Franqueses i
les Monografies d’Història Local. Pel que fa a la
primera, els darrers llibres que s’han publicat
són els següents: Joan Sanpera i Torras, marquès de les Franqueses , de Joan Caballeria;
Les Franqueses, els nostres pobles i la nostra
gent a través de la memòria popular, de Paco
Monja; i El ball de l’Espolsada, dels germans
Albert i Tomàs Manyosa. De les Monografies
d’Història Local, en els darrers quatre anys

s’han publicat els següents volums: Les Franqueses
del Vallès fa 4.000 anys, de Ramon Turón; Arquitectura religiosa a les Franqueses del Vallès , de Núria
Boltà; i Les Franqueses, carrer de Barcelona, de
Jaume Dantí.
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»»»»» benestar social, joventut i sanitat

Quatre anys millorant en
BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I SANITAT

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES A BELLAVISTA I A CORRÓ D’AVALL
MOLTES ACTIVITATS PER ALS JOVES I ELS INFANTS
CENTRES D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA
SERVEIS SOCIALS PER ALS SECTORS MÉS NECESSITATS
PROGRAMA D’ATENCIÓ A LES DONES
INTEGRACIÓ DE LES PERSONES IMMIGRANTS
INTEGRACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
CONSOLIDACIÓ DE L’ESCOLA D’ADULTS
CASAL D’AVIS A BELLAVISTA I A CORRÓ D’AVALL
PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL DE LA GENT GRAN
NOVA RESIDÈNCIA LES FRANQUESES PER A LA GENT GRAN
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benestar social, joventut i sanitat «««««
CENTRES MUNICIPALS DE JOVES Al Centre Cultural Bellavista i a la Nau Can Ganduxer
MOLTES ACTIVITATS Casals infantils municipals, campaments d’estiu, tallers, festes...

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES
_L’Ajuntament té dos centres municipals de joves: un
situat al Centre Cultural de Bellavista, i l’altre, a la
Nau Can Ganduxer. En aquests espais, oberts a tots
els joves del municipi totes les tardes de dilluns a
dissabte, s’hi realitzen tallers, xerrades, festes..., i s’hi
pot jugar a diversos jocs de taula, de rol i d’estratègia,
a les videoconsoles... A més, els seus usuaris també
hi tenen accés a ordinadors connectats a Internet.
_D’altra banda, els centres municipals de joves
també acullen el Punt d’Informació Juvenil, anome-

nat «Espai Zero», on hi destaca el servei de premsa,
la viatgeteca, l’infofeina, l’orientació en tema d’estudis, els diversos recursos per a estudiants, així com
la tarda C-17, un espai sobre salut i drogodependències.
_A més, en aquesta legislatura també s’ha creat el
Servei d’Assessorament a Entitats (SAE), en què les
entitats reben el suport i informació necessaris per
tirar endavant les seves activitats. El SAE disposa d’un
web propi: www.lesfranqueses.cat/sae.

MOLTES ACTIVITATS PER ALS JOVES I ELS INFANTS
_Per tal de poder conciliar la vida laboral amb la vida
familiar, l’Ajuntament organitza des de fa anys un
servei de Casal Infantil, tant a Bellavista com a Corró
d’Avall, adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys d’edat.
El servei el porten professionals de l’educació en el
lleure i funciona de dilluns a divendres de 17 a 19 h.

_D’altra banda, quan arriba l’estiu també s’organitzen un munt d’activitats adreçades als més petits:
des de casals que omplen d’activitats lúdiques i
esportives els matins del mes de juliol, fins als
campaments d’estiu per als més grans, passant per
infinitat de tallers i cursos, activitats musicals...
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»»»»» benestar social, joventut i sanitat
CENTRES D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA N’hi ha dos: un a Bellavista i l’altre a Corró d’Avall
SERVEIS SOCIALS L’Ajuntament treballa per atendre les persones més necessitades

DOS CENTRES D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA
_El CAP Bellavista-Granollers Nord, que dóna servei
a la població de Bellavista, i el CAP Corró d’Avall, per a
Corró d’Avall, Corró d’Amunt, Llerona i Marata, funcionen a ple rendiment. Una de les novetats que s’hi
han implantat en els darrers anys és la informatització de les gestions, fet que facilita la feina i que va

en benefici dels usuaris.
_Els centres d’assistència primària de les Franqueses
ofereixen, entre d’altres, els següents serveis: medicina general, pediatria, injectables, llevadora, vacunacions, drogodependències, atenció domiciliària i assistent social (aquest darrer a Corró d’Avall).

SERVEIS SOCIALS PER ALS SECTORS MÉS NECESSITATS
_L’equip de serveis socials de l’Ajuntament, constituït
per dues assistents socials, una educadora social,
una treballadora familiar i una auxiliar administrativa, continua treballant per assistir els sectors més
desafavorits del municipi. Així, es continua treballant
en els següents programes: servei d’ajut a domicili,
teleassistència domiciliària, ajuts econòmics, atenció
individualitzada i familiar, en el programa d’atenció a
la dona (PADI) i en el programa d’intercanvi de xerin-

gues.
_Pel que fa al treball social comunitari, l’equip de
serveis socials continua treballant en el programa
de dinamització sociocultural per a la gent gran, en
el programa d’immigració, fent intervencions en centres educatius, en el pla de prevenció i actuació de
l’absentisme escolar, i com a novetat d’aquesta legislatura, en el pla supramunicipal de prevenció de
drogodependències i hàbits saludables.
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QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES

benestar social, joventut i sanitat «««««
ATENCIÓ A LES DONES Servei per orientar, informar i derivar als serveis especialitzats
IMMIGRACIÓ Es vetlla per la seva integració en tots els àmbits de la societat d’acollida

PROGRAMA D’ATENCIÓ A LES DONES
_Es tracta d’un servei dirigit al col·lectiu de la dona
per tal de donar orientació, informació i derivacions
als ser veis especialitzats. Compta amb un servei
d’assessorament jurídic amb visites quinzenals (cal
demanar dia i hora prèviament). La referent del programa és l’assistent social de Bellavista. El programa també pretén fomentar les polítiques d’igualtat i
diferència de gènere, així com la sensibilització

comunitària i el recull de les necessitats específiques
del col·lectiu de les dones.
_Dins d’aquest àmbit, en aquesta legislatura s’ha
elaborat el Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats per
a Dones i Homes a les Franqueses, en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona. Aquest pla es va redactar a partir de la diagnosi que es va fer a partir
de la informació de totes les àrees de l’Ajuntament.

INTEGRACIÓ DE LES PERSONES IMMIGRANTS
_Dins d’aquest programa s’inclouen accions adreçades específicament al col·lectiu de les persones
nouvingudes, entre les quals cal destacar el curs de
motivació i orientació sociolaboral per a dones
immigrants i les classes de coneixement de llengua

oral per a immigrants, accions puntuals a les escoles,
les tasques de supor t a l’associacionisme d’aquest
col·lectiu i la promoció i participació en les festes
populars del municipi, així com altres actuacions de
participació en el teixit associatiu i veïnal.
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»»»»» benestar social, joventut i sanitat
INTEGRACIÓ DISCAPACITATS Es dóna suport a la tasca que realitza la Fundació Apadis
ESCOLA D’ADULTS Una segona oportunitat per aprendre en unes noves instal·lacions

INTEGRACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
_Una de les accions més importants que s’han fet
des de l’Ajuntament en aquest àmbit és la cessió de
la pr imera planta de l’edifici de l’Escola d’Adults
(antiga escola de Bellavista) a la Fundació Apadis, una
associació de pares i adults amb discapacitats que
fa servir aquestes dependències municipals de 300
m2 de superfície per a les activitats d’atenció als

seus usuaris.
_A més, l’Ajuntament també col·labora amb aquesta
entitat a través de l’Àrea de Dinamització Econòmica,
per tal d’integrar aquest col·lectiu dins el món laboral normalitzat, així com des de l’Àrea d’Esports, que
també organitza diverses activitats adaptades a
aquestes persones.

CONSOLIDACIÓ DE L’ESCOLA D’ADULTS
_Al setembre de 2002, l’Escola d’Adults i el Centre
d’Autoformació van poder estrenar instal.lacions als
renovats espais de l’antiga escola de Bellavista.
Aquest canvi d’ubicació va permetre unir en un
mateix espai tots els serveis de formació d’adults
en unes dependències modernes i adaptades a la

docència, on s’imparteixen cursos d’informàtica,
català, castellà i anglès, cursos d’alfabetització fins a
pregraduat, així com cursos per a l’obtenció del
Graduat d’Educació Secundària (GES) en autoformació. A més, també s’hi fan cursos d’aprenentatge
de la llengua per a persones nouvingudes.
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QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES

benestar social, joventut i sanitat «««««
CASALS D’AVIS Dos magnífics equipaments al servei de la gent gran del municipi
ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN Sortides, teatre, xerrades, tallers, celebracions...

CASAL D’AVIS A BELLAVISTA I A CORRÓ D’AVALL
_Durant aquesta legislatura, la gent gran del municipi
ha pogut gaudir plenament de dos magnífics equipaments adequats a les seves necessitats. Un, el
Casal de la Gent Gran de les Franqueses, situat a
l’edifici de l’avinguda de Santa Eulàlia, veí del Centre
de Dia de Corró d’Avall, i l’altre, el Casal d’Avis i Centre
Social de Bellavista, que va ocupar les remodelades
instal·lacions de l’antic mercat municipal del carrer

d’Extremadura. Els dos centres són gestionats per
la respectiva junta directiva, formada pels mateixos
usuaris i usuàries de l’equipament.
_Entre d’altres, les activitats i serveis que s’hi
r ealitzen són els següents: perruqueria, bar,
menjador, podologia i fisioteràpia, gimnàstica, billar,
TV, sala de jocs, realització de tallers, celebració de
diades, sortides i excursions, ball...

PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL DE LA GENT GRAN
_L’Àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat ha
portat a terme els darrers anys el Programa de
dinamització sociocultural de la gent gran, amb
l’organització de multitud d’actes. Així, els avis i àvies

del municipi han pogut assistir a diversos espectacles, a sortides de caire cultural a diferents indrets,
a tallers diversos, xerrades, festes, celebracions de
Sant Jordi, i un llarg etcètera.
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»»»»» benestar social, joventut i sanitat
RESIDÈNCIA El municipi compta amb un nou centre modern i equipat amb 58 places

RESIDÈNCIA LES FRANQUESES PER A LA GENT GRAN
_Un dels grans equipaments que s’han començat i
acabat durant aquesta legislatura ha estat la
Residència Les Franqueses per a la gent gran. Un
servei absolutament necessari perquè la gent gran
del municipi no hagués de marxar a residències
d’altres municipis.
_L’equipament disposa de 58 places, 35 concertades
amb l’ICASS i 23 de privades, la totalitat de les quals
van ser ocupades en pocs mesos. Situada just al
costat del Centre de Dia i del Casal de la Gent Gran
de Corró d’Avall, la primera residència pública de les
Franqueses té la següent distribució: a la planta baixa
s’ubica la recepció, sala de fisioteràpia, menjador,
cuina, bugaderia, sales d’estar, podologia i perruqueria; a la primera planta hi ha places de baixa, mitja
i alta dependència física; i la segona planta és on es
troba la unitat específica de psicogeriatria (Alzheimer,
demències vasculars...).

_El centre, que disposa d’àmplies terrasses i zones
amb jardí, té habitacions individuals i dobles amb
bany assistit, totes exteriors, amb llits elèctrics
articulats, sistema d’intercomunicació directa amb
els professionals, connexió telefònica a cada habitació
i connexió individual de TV.
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QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES
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»»»»» governació

Quatre anys millorant en GOVERNACIÓ

CREACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA I OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS
REFORMA DELS VESTIDORS DEL PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL
CLASSES D’EDUCACIÓ VIÀRIA A LES ESCOLES
MÉS MITJANS TÈCNICS I RENOVACIÓ DEL PARC DE VEHICLES
NOU DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES
TALLER DE PREVENCIÓ D’AGRESSIONS VERS LES DONES
INTENSIFICACIÓ DE LES TASQUES DE LA POLICIA ADMINISTRATIVA
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governació «««««
SERVEI D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA Un servei professional i discret d’ajuda a la víctima

CREACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA I OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS
_Durant aquesta legislatura s’ha creat el Servei
d’Atenció a la Víctima amb l’objectiu de donar un
servei personalitzat a les demandes de caràcter legal que facin els ciutadans d’una forma professional,
privada i amb absoluta confidencialitat. El SAV està
ubicat a les dependències policials i funciona de
dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 18.30
h, període durant el qual sempre hi ha present un
comandament per atendre els usuaris del servei.
_D’altra banda, i per tal d’optimitzar recursos, s’ha
dividit el municipi en tres sectors, amb l’objectiu de
controlar i detectar amb més facilitat els conflictes
a priori i intervenir preventivament amb tècniques
de mediació i dissuasió abans que es generin hipotètics conflictes de convivència. El sector 1 comprèn
Corró d’Avall i Llerona; el sector 2 inclou els nuclis de
Bellavista i del Pla del Ramassar; i el sector 3 abarca
Corró d’Amunt, Marata i tota la zona rural.
_La plantilla de la Policia Local ha augmentat en un
agent, passant dels 20 efectius als 21.
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»»»»» governació
REFORMA DELS VESTIDORS La remodelació d’aquests espais ha estat integral
EDUCACIÓ VIÀRIA Els agents han fet classes als alumnes de les escoles del municipi

REFORMA DELS VESTIDORS DEL PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL
_Una de les accions que s’han fet des de l’Ajuntament
per millorar les condicions de treball del personal de
la Policia Local, ha estat la important reforma que
s’ha realitzat als vestidors. L’actuació ha consistit a
ampliar i rehabilitar el vestidor de dones, que no

reunia les condicions necessàries, i reformar i
redistribuir el vestidor d’homes. A banda de dutxa,
lavabo, banquetes i penjadors, els vestidors també
disposen de noves taquilles, més modernes i
pràctiques.

CLASSES D’EDUCACIÓ VIÀRIA A LES ESCOLES DEL MUNICIPI
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_A banda de les feines estrictament policials, els
agents també duen a terme cursets d’educació
viària per als escolars dels centres públics del
municipi, ja que es creu molt important que els futurs
conductors estiguin sensibilitzats en el tema de la
seguretat en el trànsit. Així, doncs, s’han fet classes
a uns quatre-cents alumnes de primària i secundària
cada any. Els ensenyaments, a càrrec d’un agent del
cos, són tan teòrics com pràctics, cosa que fa més
amè el curs als nois i noies.
_D’altra banda, la Polica Local continua la campanya
de protecció i seguretat en els comerços del municipi, en dates assenyalades com les festes de Nadal,
coneguda amb el nom de «Comerç segur».

QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES

governació «««««
MÉS MITJANS S’ha incorporat un nou vehicle i s’ha renovat l’equip de transmissions

MÉS MITJANS TÈCNICS I RENOVACIÓ DEL PARC DE VEHICLES
_Una de les inversions més destacables pel que fa a
modernització d’equipaments, ha estat la renovació
de l’equip de transmissions. Així, s’ha adquirit un equip
de la marca Kenwood per a cada un dels agents que
resulten més pràctics, ja que són més petits que els

anteriors, i perquè donen més cobertura, ateses les
complexes característiques del municipi.
_D’altra banda, pel que fa al parc de vehicles del cos,
s’ha canviat un dels dos cotxes tot terreny que hi
havia per un de més gran i modern.
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»»»»» governació
NOU DIPÒSIT DE VEHICLES S’ha traslladat a unes instal·lacions més grans i modernes
PREVENCIÓ D’AGRESSIONS Un taller per a dones que vulguin aprendre a defensar-se

NOU DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES
_El municipi disposa des del mes d’octubre de 2005
d’un nou dipòsit de vehicles situat al carrer de Suïssa,
al polígon industrial Pla de Llerona. El nou dipòsit, de
3.000 m2 de superfície, té una capacitat per a 150
vehicles. Les obres que es van haver de fer per condicionar el nou espai van consistir bàsicament en la
construcció d’una tanca perimetral de ciment i en

l’asfaltat del terra. També es van pintar les línies dels
aparcaments, es va instal·lar llum i aigua i es va
col·locar una porta metàl·lica a l’entrada.
_En el solar de l’antic dipòsit municipal de vehicles
s’ha construït una moderna planta de reciclatge de
runes de la construcció, fruit d’un conveni entre
l’Ajuntament i l’empresa explotadora del servei.

TALLER DE PREVENCIÓ D’AGRESSIONS VERS LES DONES
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_Una altra de les actuacions que duu a terme la
Policia Local, aquesta en col.laboració amb l’Àrea de
Benestar Social, Joventut i Sanitat, és la realització
d’un taller per a dones sobre prevenció davant
d’agressions de què puguin ser objectes. Aquesta
activitat es realitza dins la programació d’actes de
la Setmana contra la violència de gènere que
s’organitza cada any a finals del mes de novembre.
_Aquest taller, que es fa en un sol dia, té dues parts:
una primera de teòrica i una altra de pràctica, en
què les alumnes aprenen tècniques bàsiques de
defensa personal practicant amb les companyes. El
curs es realitza en una de les sales del Complex
Espor tiu Municipal.

QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES

governació «««««
POLICIA ADMINISTRATIVA Una eina per vetllar pels interessos dels ciutadans

INTENSIFICACIÓ DE LES TASQUES DE LA POLICIA ADMINISTRATIVA
_Una de les funcions més desconegudes per la
majoria dels ciutadans que té assignada la policia
local és la de Policia Administrativa. Aquesta es pot
definir com l’eina executiva de les resolucions de
l’administració que té cura del compliment de
l’ordenament jurídic i que denuncia, en cada cas, els
seus incompliments, amb una tasca pròpia d’inspecció i d’investigació que s’encamina a denunciar
els fets constitutius de falta administrativa i, sobretot,
a vetllar pels interessos dels ciutadans. Es pot dividir
en quatre àmbits: seguretat i convivència; medi
ambient i salut pública; trànsit i/o circulació; i activitats i usos de la via pública.
_En un municipi de la mida del de les Franqueses, cal
dedicar molts esforços en el control de les activitats,
llicències, normatives urbanístiques i de medi ambient,

convivència, trànsit i seguretat ciutadana.
_D’altra banda, la Policia Local continua donant suport
als actes públics que tenen lloc al municipi, com ara
esdeveniments esportius i socials.
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»»»»» urbanisme

Quatre anys millorant en URBANISME

EXECUCIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 17 A LLERONA
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EXECUCIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 22 A LLERONA
DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR V
DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR Z
DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR U
MILLORA DEL PASSEIG PER A VIANANTS AL COSTAT DRET DEL RIU CONGOST
RENOVACIÓ D’UNA PART DEL PASSEIG DELS TIL·LERS
CONSTRUCCIÓ DE LA MITJANA DEL CARRER DEL TAGAMANENT
RENOVACIÓ DE VORERES DE BELLAVISTA, CORRÓ D’AVALL I LLERONA
REHABILITACIÓ DE LA VORERA DEL NUCLI URBÀ DE CORRÓ D’AMUNT
CONSTRUCCIÓ D’UN GRAN PARC A MIL PINS
CONSTRUCCIÓ D’UNA ZONA VERDA A CORRÓ D’AMUNT
TANCAMENT DE LA VIA DEL TREN A LA ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ D’AVALL
POSADA EN FUNCIONAMENT D’UNA PART DE LA RONDA NORD
ACABAMENT DE L’OBERTURA DEL CARRER DE LA RONDA A CAN SECAMÀS
ENJARDINAMENT DE LES ROTONDES D’ENTRADA A BELLAVISTA PER LA RONDA
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN BALIARDA
PORTADA D’AIGUA AL PLA DE LLERONA I CONSTRUCCIÓ DIPÒSIT A SANTA DIGNA
CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ ELS GORCS
PROMOCIÓ DE PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL AL CARRER DE LA TORRE PINÓS

QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES

urbanisme «««««
UA-17 S’ha donat sortida al carrer de Guimerà de Llerona i s’ha realitzat una zona verda
UA-22 El carrer del Cadí, a Llerona, enllaça ara amb el de l’Església i el Camí de Marata

EXECUCIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 17 A LLERONA
_Les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació 17
a Llerona han permès que el trànsit rodat de vehicles
que passa pel carrer d’Àngel Guimerà, que fins ara
era un cul-de-sac, pugui sortir a la carretera de Ribes
a través de l’accés que s’hi ha fet. Les obres, que va
realitzar l’empresa Serxar, SA, tenien un pressupost

d’adjudicació de 199.374 EUR.
_A banda de la prolongació d’aquest carrer, i de
dotar dels serveis necessaris la zona per a la futura
implantació de nous habitatges, també s’hi va fer una
plaça d’uns 800 m2 de superfície i es va reservar un
terreny de 950 m2 com a zona d’equipaments.

EXECUCIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 22 A LLERONA
_Les obres d’urbanització de la UA-22, situada entre el carrer de l’Església, el torrent de Sta. Margarida i el carrer del Ferreret, van permetre dotar de
ser veis aquesta zona i crear les infraes tructures
viàries necessàries per tal de relligar adequadament
els sectors urbans perimetrals.
_Així, es va donar sortida al carrer del Cadí, que ara

enllaça amb la rotonda que s’ha construït a l’encreuament d’aquest carrer amb el camí de Marata i el
carrer de l’Església. A banda, el projecte també ha
reservat una zona de 800 m2 de superfície destinada a equipaments, i s’ha realitzat una nova zona verda
de 2.250 m2. Aquestes obres tenien un cost d’adjudicació de 398.470 euros.
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»»»»» urbanisme
SECTOR V La seva urbanització ha permès la creació d’un nou polígon modern i endreçat
SECTOR Z La part alta de Bellavista ha guanyat una nova zona residencial i un gran parc

DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR V
_La urbanització del Pla Parcial del Sector V va crear
un nou polígon modern i endreçat. Situat entre
l’antiga zona dels militars, el riu Congost i la Ronda
Nord, té 150.217 m2 destinats a sòl industrial, 63.572
m2 destinats a carrers, rotondes, voreres i places
d’aparcament, 25.461 com a zona verda i 12.827
com a equipament, que correspon a la zona de la
masia de Cal Gabatx.
_La urbanització d’aquest polígon ha permès lligar
les diferents zones industrials que hi havia en aquest
espai i l’ha dotat de serveis moderns i adequats
perquè hi puguin realitzar les seves activitats en
condicions, tant les empreses que ja hi havia
instal·lades com les de nova implantació. El pressupost d’adjudicació era de 6.095.808 euros.
_Cal recordar també que en aquesta zona tan degradada hi havia un assentament gitano que vivia
en condicions infrahumanes. Per mitjà d’un pla de
reallotjament, els seus integrants es van poder
traslladar a habitatges dignes.

DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR Z
_El Pla Parcial del Sector Z es troba situat a la part
alta de Bellavista. La seva urbanització respon a la
necessitat de sòl urbà que tenia aquest nucli de
població amb la dotació de tots els serveis i la infraestructura viària adient per poder-hi construir edificis d’habitatges de nova planta.
_Així, es van obrir quatre carrers (Terme, Torre Pinós,

Empordà i Illes Medes) i també es va construir un
parc de 33.000 metres quadrats de superfície a dalt
del turó, que s’ha convertit en un excel·lent mirador
del municipi i de la comarca, i que juntament amb la
zova verda que s’està realitzant al Sector U, seran
una magnífica porta d’entrada al municipi des de la
Ronda Nord.
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SECTOR U El municipi guanya una nova zona comercial i d’oci al Ramassar Nord

DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR U
_La urbanització del Pla Parcial del Sector U ha
finalitzat. Aquest sector, que conformarà el polígon
industrial Sector U «Ramassar Nord», està situat
entre la Ronda Nord, la carretera C-35, el terme municipal de Granollers i el sector Z de Bellavista, i té
una super fície total de 123.020 metres quadrats.
D’aquests, 50.318 estan destinats a sòl industrial,
42.160 a zona verda, 23.448 a carrers i aparcaments, i 7.000 a equipaments. En aquests darrers la
Generalitat hi ha de construir el CEIP Torre Pinós, la
quarta escola de primària de les Franqueses.
_La necessitat d’aquest Pla Parcial urbanístic ve
justificada per tal de poder donar continuïtat a la
infraestructura de la xarxa viària d’aquest sector de

la població com és completar la xarxa viària de
Bellavista tot comunicant amb el sector industrial, la
carretera de Cardedeu i relligar la Ronda Nord amb
el sector industrial i sector Z de Bellavista.
_A banda de l’ús industrial que es donarà a les
parcel·les, també hi serà molt important l’ús comercial i d’oci, donant continuïtat a l’actual polígon industrial conegut com a Ramassar situat a l’altra banda
de la carretera de Cardedeu. És amb aquest objectiu
que una de les parcel·les s’ha reservat per a la
construcció del primer hotel del municipi.
_Les obres, la gestió de les quals l’ha fet l’empresa
pública Les Franqueses Entorn Verd, S.A., tenia un
pressupost d’adjudicació de 5.050.468 euros.
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»»»»» urbanisme
RUTA DEL COLESTEROL S’han millorat les condicions del popular passeig paral·lel al riu
PASSEIG DELS TIL·LERS Se n’ha renovat una part per a la seguretat dels vianants

MILLORA DEL PASSEIG PER A VIANANTS I BICIS AL COSTAT DRET DEL RIU CONGOST
_Una de les accions de foment de l’esport més
agraïdes que s’han fet en aquesta legislatura ha estat
la construcció d’un passeig per a vianants i bicicletes
al marge dret del riu Congost, just en el que es coneix
popularment com a «ruta del colesterol» i que cada
dia utilitzen centenars de persones.
_L’actuació ha consistit a adequar un espai d’uns 2
km de llargada situat entre el gual de Cal Forcaire i el
pont de la carretera de l’Ametlla, tot pavimentant un

carrer per a l’ús de vianants i bicicletes de 3 metres
d’amplada. En la seva part més extensa també s’hi ha
situat una àrea de descans amb taules i bancs de
pedra, així com varis elements de fusta per poder
efectuar-hi exercicis físics complementaris en diversos punts del passeig. A més, també s’han posat més
bancs de fusta que s’han afegit als ja existents i s’hi
han instal·lat papereres. Les obres tenien un pressupost d’adjudicació de 299.285 euros.

RENOVACIÓ D’UNA PART DEL PASSEIG DELS TIL·LERS DE CORRÓ D’AVALL
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_El 2006 es van fer les obres de condicionament d’un
tram del passeig dels Til·lers, entre el carrer de Sant
Antoni i el carrer del Tagamanent, ja que el paviment
de formigó estava molt malmès. És per això que es
va procedir a la renovació de la seva superfície així
com a la substitució de les totxanes trencades que
formen l’encintat que travessa tant transversalment
com longitudinal el passeig en diferents punts i també les que formen els escocells dels arbres.
_A banda del condicionant estètic, l’actuació realitzada es justifica pel perill que representava per a la
seguretat de les persones la superfície del passeig
quan plovia, ja que es convertia en un sòl relliscós. És
per això que es va realitzar un tractament de la seva
superfície amb «slurry». A continuació s’hi va aplicar
una capa d’imprimació per tal d’assegurar una perfecta unió entre el paviment existent i l’«slurry», i posteriorment dues capes més d’«slurry» sintètic i una
darrera capa de pintura acrílica de segellat. Aquestes
obres tenien un cost d’adjudicació de 74.500 euros.

QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES

urbanisme «««««
MITJANA C. TAGAMANENT S’ha guanyat espai per a vianants al mig del C. Tagamanent
RENOVACIÓ VORERES S’han renovat les voreres de diversos carrers del municipi

CONSTRUCCIÓ DE LA MITJANA DEL CARRER DEL TAGAMANENT
_L’Ajuntament va fer construir una mitjana elevada
per a vianants al carrer del Tagamanent de Corró
d’Avall. Aquesta obra era necessària principalment
perquè aquest carrer és utilitzat freqüentment tant
per vehicles com per vianants i constitueix una via
força transitada que no disposava d’una vorera per
a vianants prou ampla en tots els seus trams.
_Tenint en compte la gran amplada del carrer, es va

aprofitar l’espai central (fins aleshores illes pintades)
per a convertir-lo en zona de circulació de vianants,
tot construint-t’hi una mitjana a base de formigó imprès de color i relleu diferent de la resta del carrer.
També s’hi van plantar arbres i s’hi van realitzar tots
els guals per a vianants necessaris per tal de complir
la llei de supressió de barreres arquitectòniques. Les
obres tenien un pressupost de 189.698 €.

RENOVACIÓ DE VORERES DE CARRERS DE BELLAVISTA, CORRÓ D’AVALL I LLERONA
_La renovació de les voreres dels carrers de les
Franqueses ha estat una preocupació constant per
a l’Ajunt ament. L’objectiu d’aques tes actuacions
sempre és el mateix: millorar la seguretat i comoditat del trànsit de vianants.
_A Bellavista, s’han renovat les voreres dels següents

carrers: Ametllers, Menorca, Eivissa, Ponent, Andalusia, Aragó i Girona. A Corró d’Avall: Sant Antoni i
Mare de Déu de la Mercè. I a Llerona: Catalunya,
Torrent i Església.
_El cost aproximat d’aquestes actuacions a les
voreres del municipi és d’1.610.000 euros.
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»»»»» urbanisme
NOVA VORERA A CORRÓ D’AMUNT La vorera va del Consell del Poble fins a l’església
PARC MIL PINS L’Ajuntament ha convertit un espai degradat en una gran zona verda

REHABILITACIÓ DE LA VORERA DEL NUCLI URBÀ DE CORRÓ D’AMUNT
_L’Ajuntament va fer construir el 2005 la vorera per
a vianants que uneix la seu del Consell del Poble de
Corró d’Amunt i el restaurant Les quatre llunes i que
discorre paral·lela a la ctra. de Cànoves. També es
va acabar, just davant d’aquest mateix restaurant,
un tros de la vorera que hi ha a l’altra banda de la
carretera i que ve de la zona esportiva municipal.
_A més, un cop la Diputació de Barcelona va fer les

obres de reposició del paviment malmès de la ctra.
de Cànoves al seu pas per la travessera de Corró
d’Amunt, es va poder construir el pas de vianants
elevat just al davant de la seu del Consell del Poble, un
ressalt que serveix perquè els vehicles limitin la velocitat en aquest punt i es pugui garantir així la seguretat
a totes les persones que van a peu i que són veïnes
i/o usuàries d’aquesta zona d’equipaments.

CONSTRUCCIÓ D’UN GRAN PARC A MIL PINS
_El municipi gaudeix des de fa uns mesos d’una nova
zona verda de 30.000 m2 al sud-est de la urbanització Mil Pins. Aquest nou parc ocupa un espai on anteriorment hi havia terrenys erms, camps de cultiu i
boscos, una zona de difícil accés i d’aspecte degradat.
_A grans trets, es va netejar tot l’espai públic, potenciant al màxim tot l’arbrat existent. Es van implantar
diferents espais de lleure com ara zones de relació,
jocs infantils, parc i praderia. També s’hi van fer vials

interiors amb enllumenat públic, xarxa de reg i contraincendis per completar el conjunt d’hidrants.
_Aquesta obra era molt necessària per condicionar
una zona molt deixada i que fa més de 30 anys que
haurien d’haver executat els promotors de la urbanització. Després de diversos processos judicials, la zona verda va passar a ser propietat de l’Ajuntament,
qui s’ha encarregat de la seva execució. Les obres
tenien un pressupost d’adjudicació de 196.199 euros.
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PLAÇA A CORRÓ D’AMUNT El nou parc es troba al costat del torrent de Can Bertran
TANCAMENT VIA DEL TREN Ja no es pot travessar per sobre la via a la zona esportiva

CONSTRUCCIÓ D’UNA ZONA VERDA A CORRÓ D’AMUNT
_Recentment s’han acabat les obres d’execució del
projecte “Acabament dels espais públics del Pla Especial de reforma interior del nucli urbà de Corró
d’Amunt”. Aquestes obres, que tenien un pressupost
de 103.258 euros, han millorat l’espai públic que es
troba al costat de la zona esportiva de Corró d’Amunt.
_Fins fa poc, en aquest espai hi havia terrenys erms,
amb herbes, bardisses i vegetació típica d’un bosc
de ribera per la seva proximitat amb el torrent de
Can Bertran, amb un aspecte degradat i de difícil
accés per a gent incapacitada físicament. L’actuació
en aquesta zona ha consistit en la neteja de tot l’espai
públic per potenciar al màxim l’arbrat existent, i la
plantació d’arbres i arbustos. A més, s’hi han instal·lat
jocs infantils i s’hi ha construït una rampa per facilitar-ne l’accés de les persones discapacitades. Totes
aquestes actuacions s’han completat amb l’enjardinament de la zona i la instal·lació d’enllumenat i de
les xarxes d’aigua potable, de reg i de contraincendis.

TANCAMENT DE LA VIA DEL TREN A LA ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ D’AVALL
_L’Ajuntament va fer construir dues tanques a banda i banda de la via del tren de la línia de Girona a
l’altura de la zona esportiva municipal de Corró d’Avall.
Aquest tancament elimina la perillositat d’aquest
tram de via que no estava protegit, ja que en aquesta
zona alguns vianants que no volien creuar pel pas
elevat situat al davant de la plaça de la Malagarba o
pel pas subterrani del camí de Can Jep, ho feien per
sobre les vies amb el consegüent risc.
_A més, també es van obrir camins per a vianants

paral·lels a les tanques per connectar el Parc Mas
Colomé amb la zona esportiva, l’aparcament de Can
Mònic, les pistes de petanca i la plaça de la Malagarba,
per una part, i el carrer de la Ronda Nord amb el túnel
del camí de Can Jep, per l’altra. En aquest punt, es va
instal·lar una escala metàl·lica que baixa fins al pas
subterrani que dóna a l’altra banda de la via. Un cop
s’ha travessat el túnel, es pot tornar a pujar a l’altura
de la via gràcies a una rampa que s’ha fet al darrere
de les noves pistes de tennis municipals.
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»»»»» urbanisme
RONDA NORD Una part important d’aquesta infraestructura ja ha entrat en servei
S’OBRE EL C. RONDA NORD Entre el C. Cantàbria i l’Aragó, al sector de Can Secamàs

POSADA EN FUNCIONAMENT D’UNA PART DE LA RONDA NORD
_El 5 d’octubre de 2006 es va obrir finalment al trànsit la totalitat del tram de la Ronda Nord que va des
de Bellavista fins a Can Mònic. Tot i que el tram que
es va obrir té dos carrils de circulació, a mesura que
s’arriba a la rotonda de Can Mònic es converteix
provisionalment en un únic carril per raons de seguretat, mentre durin les obres de soterrament de la
via que s’estan fent a l’altura de Can Calet.
_Amb l’obertura d’aquest tram de la Ronda Nord, es
dóna resposta a les demandes que el consistori

franquesí havia fet durant mesos a la Generalitat per
millorar el trànsit del nucli urbà de Bellavista, ja que
en estar tallat aquest tram de via, els vehicles havien
de sortir forçosament en aquest punt, provocant
greus problemes de trànsit.
_Aquest tram de Ronda Nord que es va obrir
finalment el mes d’octubre ha estat uns quinze mesos
tancat al pas de vehicles, tot i que en sentit contrari,
des de Can Mònic fins a Bellavista, hi circulen des del
14 de juny de 2005.

OBERTURA DEL CARRER DE LA RONDA AL SECTOR DE CAN SECAMÀS
_El carrer de la Ronda Nord és un carrer de Bellavista que discorre paral·lel a la via que porta el mateix
nom i que enllaça el carrer d’Orient i el carrer d’Aragó.
En aquesta legislatura, i gràcies a les obres d’urbanització que s’han fet al Sector de Can Secamàs, s’ha
pogut obrir el tram de carrer que faltava i que anava

del carrer de Cantàbria fins al carrer d’Aragó.
_A més, les obres en aquest sector també han permès la construcció d’una zona verda de 400 m2 de
superfície i l’obertura d’un camí paral·lel a la via del
tren des del carrer de la Ronda Nord fins al túnel del
Camí de Can Jep.
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ENJARDINAMENT ROTONDES Estan a les entrades a Bellavista des de la Ronda Nord
ASFALTAT CAMÍ CAN BALIARDA El seu pavimentat elimina la pols i els sots del terra

ENJARDINAMENT DE LES ROTONDES D’ENTRADA A BELLAVISTA PER LA RONDA
_Amb l’enjardinament de les dues rotondes situades
a la sortida de la Ronda Nord a Bellavista, l’Ajuntament ha dotat d’un millor aspecte un dels principals
accessos al municipi, ja que les placetes es trobaven
en un deplorable estat de conservació. L’actuació en
aquesta zona se suma a la instal·lació de 14 colum-

nes de llum per tal d’il·luminar el sector.
_A banda de l’enjardinament a base d’arbustos
mediterranis, marmolites i escorça de pi, l’actuació a
les rotondes es va completar amb la instal·lació d’un
original rètol metàl·lic amb el nom de Bellavista a
cadascuna de les places.

PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN BALIARDA
_El camí de Can Baliarda, que connecta la ctra. de
Cardedeu (C-251) amb el camí vell de Granollers a
Cardedeu, s’ha asfaltat. A banda de la pavimentació,
el projecte incloïa també l’ampliació de la calçada en
alguns tr ams del camí. També s’han construït
cunetes planes que recolliran l’aigua pluvial, i s’ha
col·locat una tanca de seguretat, al llarg de 30
metres, als punts considerats com a més perillosos.
_Un cop s’urbanitzi el Sector N, el camí de Can

Baliarda ja no enllaçarà directament amb la ctra. de
Cardedeu, sinó a una rotonda que es construirà per
regular el trànsit del nou polígon. Aquesta rotonda
formarà part d’una via paral·lela a la carretera de
Cardedeu que enllaçarà amb aquesta a la rotonda
de Can Jorn, existent actualment uns metres més
amunt, la qual cosa farà millorar moltíssim la seguretat en aquest punt de la xarxa viària franquesina.
Les obres tenien un pressupost de 147.500 euros.
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»»»»» urbanisme
AIGUA POTABLE AL PLA DE LLERONA Ja no cal fer servir els pous per a l’aigua de boca
AIGUA POTABLE ALS GORCS La urbanització lleronina també disposa de xarxa pública

PORTADA D’AIGUA AL PLA DE LLERONA I CONSTRUCCIÓ DIPÒSIT A SANTA DIGNA
_A finals del mes de març de 2006 es va acabar la
construcció de la xarxa de distribució d’aigua potable al nucli rural de Llerona. Es tracta d’un projecte
molt important, ja que permet disposar d’aigua potable de xarxa a gran part de les cases situades al
Pla de Llerona, que fins ara s’abastien de pous que
no garantien la potabilitat de l’aigua.
_Aquesta actuació, les obres de la qual tenien un
pressupost de 79.875 euros, no s’hauria pogut fer si

abans l’Ajuntament i Aigües Ter-Llobregat no haguessin fet construir el dipòsit d’aigua potable de Santa
Digna, que subministra aigua per gravetat a tot Llerona i a part de Corró d’Avall. Les obres del dipòsit
també van incloure la instal·lació d’una canonada per
impulsar l’aigua des del dipòsit de bombament situat
al peu de la ctra. de l’Ametlla fins al mateix dipòsit de
Santa Digna. Aquestes obres, que van acabar a la
tardor de 2004, tenien un cost d’1.065.075 euros.

CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ ELS GORCS
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_Els veïns i veïnes de la urbanització Els Gorcs ja tenen
aigua potable de xarxa, després de les obres que
l’Ajuntament hi va realitzar. Fins aleshores, l’aigua
provenia dels pous de la urbanització i del dipòsit
situat a dalt del carrer de l’Estuari, que gestionava
l’antiga junta de propietaris de la urbanització, ara
Associació de Veïns dels Gorcs, i que tenia continus
problemes de potabilitat, per l’excés de nitrats, i de

restriccions, sobretot a l’estiu.
_La nova xarxa de distribució d’aigua potable connecta
en quatre punts diferents de la xarxa existent a la
urbanització Santa Digna. A més, s’han instal·lat 8
hidrants contraincendis soterrats fins ara inexistents
perquè la xarxa no disposava de suficient capacitat.
Les obres tenien un pressupost d’adjudicació de
339.800 euros.

QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES
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PISOS PROTECCIÓ OFICIAL Es tracta d’una promoció de 26 habitatges a Bellavista

PROMOCIÓ DE PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL AL CARRER DE LA TORRE PINÓS
_En aquesta legislatura s’ha realitzat la construcció,
adjudicació i lliurament de claus de la tercera
promoció d’habitatges de protecció oficial en règim
de compra que es fa a les Franqueses, després de
la de Can Calet i de la promoció de la ctra. de
Cànoves. Aquesta és la primera, però, que promou
directament l’Ajuntament. Es tracta d’un edifici de 26
habitatges amb plaça de pàrquing i traster inclosos,
situat al carrer de la Torre Pinós, a la part alta de
Bellavista.
_Els pisos tenen un preu que oscil·la entre els 87.000
i els 150.000 euros IVA inclòs, i s’han destinat majoritàriament a joves residents a les Franqueses menors
de 35 anys. Les obres que han fet possible la construcció d’aquest edifici tenien un pressupost d’adjudicació
d’1.689.000 euros.
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»»»»» esports

Quatre anys millorant en ESPORTS

EL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL JA TÉ QUATRE MIL ABONATS
INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE CORRÓ D’AVALL
CONSTRUCCIÓ DE QUATRE VESTIDORS AL CAMP DE FUTBOL DE CORRÓ D’AVALL
REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE BELLAVISTA
RECUPERACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CORRÓ D’AMUNT
DUES NOVES PISTES DE TENNIS A LA ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ D’AVALL
NOVA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA A LA ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ D’AVALL
INSTAL·LACIÓ DEL NOU PARQUET AL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
GRAN ÈXIT DE LES MODERNES PISTES MUNICIPALS DE PETANCA
NOUS SEIENTS A LES GRADES DEL CAMP DE FUTBOL DE LLERONA
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COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL La instal·lació s’ha convertit en tot un model a seguir

EL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL JA TÉ QUATRE MIL ABONATS
_El mes de setembre de 2002 es va inaugurar el
Complex Espor tiu Municipal Les Franqueses, situat
a la zona esportiva de Corró d’Avall. Les 480 persones abonades dels primers mesos s’han conver tit
en les 3.952 actuals.
_En aquests cinc anys, el Complex s’ha convertit en
una instal·lació modèl·lica, i no ha parat de créixer
tant en nombre d’usuaris com en activitats i serveis.
Les instal·lacions del Complex disposen de piscines

climatitzades i piscines d’estiu, sala de fitness, dues
sales polivalents d’activitats dirigides, sauna, bany de
vapor, banyera d’hidromassatge, sala UVA, pistes de
tennis, bar-restaurant, així com de diferents serveis
de salut com els programes de fibromiàlgia i de dietaexercici, i el serveis de medicina i de fisioteràpia de
l’esport, entre d’altres. Les instal·lacions del Complex
també acullen les oficines del Patronat Municipal
d’Esports.
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»»»»» esports
GESPA ARTIFICIAL A CORRÓ D’AVALL El camp de futbol té ara molts més usuaris
VESTIDORS AL CAMP DE FUTBOL S’han fet quatre vestidors nous a Corró d’Avall

INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE CORRÓ D’AVALL
_L’increment de l’activitat espor tiva i la millora dels
estàndards dels equipaments esportius, d’una banda, i l’alt cost de manteniment de la gespa natural,
de l’altra, van fer decidir l’Ajuntament el 2003 per la
instal·lació de gespa artificial d’última generació al
camp de futbol municipal de Corró d’Avall, ja que
permet una utilització continuada del terreny de joc

sense haver de dependre del temps que faci.
_A més, es va creure oportú incloure en el projecte
la millora de les banquetes que utilitzen els equips
amb la construcció de dues noves edificacions que
fan de magatzem per la part posterior, així com el
reforçament de la tanca perimetral del camp. El cost
d’adjudicació de les obres era de 689.692 euros.

CONSTRUCCIÓ DE QUATRE VESTIDORS AL CAMP DE FUTBOL DE CORRÓ D’AVALL
_La instal·lació de gespa artificial al camp de futbol
municipal de Cor ró d’Avall ha fet augment ar la
pràctica esportiva en aquest equipament. És per això
que s’ha construït un nou edifici amb quatre vestidors

més just al costat dels que ja hi havia. L’edifici té dos
vestidors al pis superior, al mateix nivell del camp de
futbol, i dos al pis inferior. Cada un dels vestidors té
41 m2 de superfície.
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GESPA ARTIFICIAL A BELLAVISTA La zona esportiva ha canviat del tot amb la reforma

REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE BELLAVISTA
_La instal·lació de gespa artificial al camp de futbol
municipal de Corró d’Avall va fer que s’incrementés
moltíssim la demanda d’ús d’aquesta instal·lació per
par t de clubs i entit ats del municipi, fet que va
suposar una saturació de l’espai que va anar en
detriment de la pràctica espor tiva dels propis
usuaris. Aquest problema, però, està solucionat des
del mes de setembre de 2005 quan es va posar en
funcionament el nou camp de futbol de gespa artifi-

cial de la zona esportiva municipal de Bellavista, ja
que bona part dels equips que utilitzaven el camp de
Corró d’Avall, sobretot els de categoria base, ara
s’entrenen en aquest nou equipament.
_L’actuació que es va realitzar en aquesta zona
inclou la pavimentació de la pista de bàsquet existent
i de l’entorn del camp de futbol, la construcció d’una
nova pista poliesportiva descoberta i d’un mòdul prefabricat que serveix com a magatzem.
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»»»»» esports
ZONA ESPORTIVA A CORRÓ D’AMUNT Aquest espai té un gran ús social des del 2002
NOVES PISTES DE TENNIS S’han construït al costat de la piscina d’estiu de Corró d’Avall

RECUPERACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CORRÓ D’AMUNT
_El 2002, l’Ajuntament va adquirir a la parròquia de
Sant Mamet els terrenys de la zona esportiva de
Corró d’Amunt per tal de recuperar-ne les instal. lacions per a ús públic. Així, un cop va passar a propietat
municipal, el consistori va fer-li un rentat de cara
perquè es pogués posar en funcionament de nou:
es va tancar i condicionar el terreny del camp de
futbol, s’hi va instal.lar enllumenat i noves banquetes
per als equips, es va tancar i reparar la pista de
tennis, i es van arreglar els vestidors i condicionar el
bar, que es va posar en funcionament amb un ampli
horari d’obertura.
_Des d’aleshores, aquest equipament s’ha convertit
en el veritable «local social» del poble i gaudeix d’una
gran utilització, que encara serà superior quan
s’executi el projecte de remodelació aprovat.

DUES NOVES PISTES DE TENNIS A LA ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ D’AVALL
_Les dues noves pistes de tennis, situades just al
costat de les piscines d’estiu, a la zona esportiva
municipal de Corró d’Avall, compten amb il·luminació
artificial i unes tanques que les envolten, així com
unes grades per al públic. Les obres en aquesta zona

també han permès la construcció d’un passatge
asfaltat per a vianants que connecta amb el passeig
paral·lel a la via del tren que enllaça les pistes
municipals de petanca amb la zona esportiva municipal i el Parc Mas Colomé.
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NOVA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA El pavelló compta amb una pista annexa nova
NOU PARQUET AL PAVELLÓ El desbordament de la riera Carbonell va fer malbé el terra

NOVA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA A LA ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ D’AVALL
_La nova pis ta poliesportiva coberta de la zona
esportiva municipal de Corró d’Avall està situada just
al costat del pavelló i es tracta d’un equipament que
permet la pràctica, entre d’altres esports, de bàsquet, d’handbol i de futbol sala, gràcies als elements
com ara cistelles i porteries que s’hi ha col·locat.
_La instal·lació, que disposa d’una gran sostre amb

unes espectaculars bigues de fusta en forma de
corba que l’aguanten, compta amb il·luminació artificial i unes grans xarxes laterals perquè les pilotes
no surtin del terreny de joc.
_Les obres, tant de la pista poliesportiva com de les
pistes de tennis, tenien un pressupost adjudicat de
799.181 euros.

INSTAL·LACIÓ DEL NOU PARQUET AL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
_Durant el mes d’agost de l’any 2006, aprofitant el
període de vacances, es van realitzar els treballs de
substitució de tot el parquet del pavelló poliesportiu
municipal, ja que amb motiu dels aiguats de l’agost
de 2005 el terra de fusta que hi havia fins aleshores

havia quedat malmès. Aquest nou parquet té com a
principals característiques garantir al màxim
l’absorció dels diferents impactes que hi realitza
l’esportista i donar-hi un resposta uniforme, per evitar possibles lesions.
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»»»»» esports
PISTES MUNICIPALS DE PETANCA La instal·lació és una de les millors de Catalunya
NOUS SEIENTS AL CAMP DE FUTBOL DE LLERONA Les grades són ara més còmodes

GRAN ÈXIT DE LES MODERNES PISTES MUNICIPALS DE PETANCA
_A mitjans de l’any 2002 es van inaugurar les
magnífiques noves pistes municipals de petanca de
la plaça de la Malagarba. Les noves instal. lacions

compten amb 3.600 m2 de superfície, 16 pistes amb
il. luminació nocturna i un bar-local social. Des dels
seus inicis, l’ús de l’equipament és molt impor tant.

NOUS SEIENTS A LES GRADES DEL CAMP DE FUTBOL DE LLERONA
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_En aquesta legislatura, l’Ajuntament ha continuat
ocupant-se de la ges tió de la zona esportiva de
Llerona perquè les entitats esportives d’aquest
poble hi puguin seguir fent esport.
_A més, s’hi han fet un seguit d’actuacions per tal de
millorar la zona, d’entre les que destaquen les que
s’han fet al camp de futbol, i que han consistit en la
instal .lació d’enllumenat, la reforma de les banquetes per als equips i la remodelació de les grades, amb
la substitució de les uralites de la coberta per xapes
metàl·liques galvanitzades i la instal·lació de 80
seients nous per als espectadors.

QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES

FOTO SARA M. FOTOGRAFIA
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»»»»» dinamització econòmica

Quatre anys millorant en DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

EL VIVER D’EMPRESES FUNCIONA A PLE RENDIMENT
APRENDRE UN OFICI AL CENTRE D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL
LA MASIA CAN RIBAS ACULL EL CENTRE DE RECURSOS AGRARIS
SERVEI D’INSERCIÓ I OCUPACIÓ: BORSA DE TREBALL I CLUB DE LA FEINA
SERVEI D’EMPRESES: ASSESSORAMENT AUTOEMPRENEDORS I PIC
INTEGRACIÓ LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
ONZE EDICIONS DE LA FIRA MERCAT DE NADAL
CREACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE LA PAGESIA
PLANS D’OCUPACIÓ PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
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VIVER D’EMPRESES Els vuit despatxos i quatre tallers estan plens i hi ha llista d’espera

EL VIVER D’EMPRESES FUNCIONA A PLE RENDIMENT
_Les naus 8 i 9 de l’antiga zona militar són la seu, un
cop remodelades, del Viver d’empreses. Es tracta
d’un equipament pensat per ajudar els autoemprenedors en els seus inicis com a empresaris. Així, les
naus disposen de 8 despatxos destinats a ubicar-hi
empreses de serveis i 4 tallers perquè s’hi puguin
instal .lar empreses de caire industrial, a un preu de
cessió força més econòmic que el preu de mercat.
_A banda de l’espai físic i de l’assessorament i

formació que reben, els usuaris del Viver també
compten amb serveis comuns gratuïts com ara el
de recepció de visites i trucades, climatització i aire
condicionat i aules per a reunions internes, entre
d’altres.
_El Viver d’empreses de les Franqueses ja fa quatre
anys que es va posar en funcionament i té ocupats
tots els despatxos i tallers permanentment. Cal destacar que fins i tot existeix llista d’espera.
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»»»»» dinamització econòmica
APRENDRE UN OFICI AL CIFO Aquest centre permet l’aprenentatge, de franc, d’un ofici
CENTRE DE RECURSOS AGRARIS S’hi fan moltes activitats relacionades amb el treball

CURSOS PER APRENDRE UN OFICI AL CIFO
_El Centre d’Innovació i Formació Ocupacional del
Vallès (CIFO) està situat al remodelat edifici municipal de l’antiga caserna militar. Unes instal.lacions que
va rehabilitar una escola taller amb l’objectiu que s’hi
poguessin fer classes. El CIFO, adscrit al Departa-

ment de Treball de la Generalitat de Catalunya, realitza accions formatives per tal de donar suport específic i complementari a la formació de professionals,
amb l’objectiu d’inserir en el mercat laboral els
participants en les diferents especialitats i oficis.

EL CENTRE DE RECURSOS AGRARIS ACULL UN MUNT D’ACTIVITATS DIVERSES
_Un altre dels grans equipaments municipals que
s’han fet en els darrers anys ha estat el Centre de
Recursos Agraris, que ocupa l’interior de la reformada Masia Can Ribas. Es tracta d’un espai obert a
la comarca, equipat amb les últimes tecnologies, amb
sala d’actes per a 150 persones, quatre aules de
formació, les oficines de l’Àrea de Dinamització

Econòmica de l’Ajuntament, i la Col·lecció Històrica
Ramon Turon, una exposició permanent sobre el
passat del municipi.
_Les seves instal·lacions acullen cada any un munt
d’actes ben variats: des de cursos i tallers orientats
a treballadors i empresaris, fins a concer ts, conferències de sectors professionals, etc.
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SERVEI D’INSERCIÓ I OCUPACIÓ L’Àrea ajuda les persones aturades a com cercar feina
AUTOEMPRENEDORS Les persones que volen fer una empresa reben assessorament

SERVEI D’INSERCIÓ I OCUPACIÓ: BORSA DE TREBALL I CLUB DE LA FEINA
_La Borsa de treball és un servei a través del qual
l’Ajuntament fa d’intermediari entre l’empresa i els
demandants d’ocupació, preseleccionant els candidats més idonis d’acord amb les necessitats de
l’empresa, per tal d’augmentar l’ocupació dins del
municipi.
_El Club de la feina és un espai en què s’ofereixen tèc-

niques de recerca d’ocupació i en què es faciliten totes les eines per a la recerca activa de feina, com les
ofertes del municipi, premsa, OTG, borsa pròpia,
informació de cursos, etc. Des del Servei d’inserció
de l’Ajuntament es fa un seguiment de totes les persones que s’hi adrecen, assessorant-los i informantlos sobre tots aquells dubtes que puguin tenir.

SERVEI D’EMPRESES: ASSESSORAMENT AUTOEMPRENEDORS I PIC
_El Servei d’assessorament s’adreça a totes aquelles persones que tenen previst posar en marxa el
seu propi projecte empresarial. Es tracta, en definitiva, d’un servei destinat a respondre aquells dubtes
i problemes que sorgeixen en les etapes preliminars
del procés de constitució d’una empresa. Així, el tècnic
ocupacional fa un seguiment individualitzat de cada
projecte, acompanyant els promotors en aquesta
primera fase i en la sol·licitud de subvencions per a
nous emprenedors.
_D’altra banda, l’Ajuntament té signat amb el Centre
d’Innovació i Desenvolupament Empresarial de la Generalitat un conveni de col·laboració pel qual s’estableix un Punt d’informació CIDEM, que és gestionat
des de l’Àrea de Dinamització. Amb aquest servei es
pretén posar a disposició dels empresaris del nostre
municipi tota aquella informació que requereixin.

QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES
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INTEGRACIÓ DE DISCAPACITATS Es fomenta la seva inserció en el mercat de treball
CONSELL DE LA PAGESIA S’ha creat per analitzar els problemes que afecten la pagesia

INTEGRACIÓ LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
_Des de l’any 2005, l’Àrea de Dinamització Econòmica
està col·laborant estretament amb la Fundació Apadis en la realització d’una acció formativa adreçada
a les persones amb discapacitat amb l’objectiu de
poder-los inserir en el mercat de treball normalitzat.
_El Projecte d’Inserció Laboral opta per un programa
d’integració social vers les persones amb discapaci-

tats en llocs de treball normalitzats de la comarca,
amb una formació prèvia i oferint-los els recursos i el
suport necessari per garantir l’èxit d’inserció. El
projecte utilitza una metodologia que passa per un
procediment que intenta correspondre amb els
canals normalitzats d’entrada en el mercat laboral, i
de moment, amb uns resultats molt positius.

CREACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE LA PAGESIA
_El Consell de la Pagesia de les Franqueses es va
constituir el 16 de novembre de 2004 i té per objectiu
treballar per a la millora i promoció del sector agrícola i ramader del municipi. Té les següents funcions:
-Actuar com a organisme de consulta i assessorament al Ple de l’Ajuntament.
-Elaborar els estudis, informes i dictàmens dels

assumptes que li siguin encomanats pel Ple de
l’Ajuntament, que puguin ser d’interès per al sector.
-Col·laborar amb l’Ajuntament en la preparació i
execució de la política agrària, ramadera i forestal
del terme municipal.
_El Consell de la Pagesia té la seu al Centre de
Recursos Agraris.
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FIRA MERCAT DE NADAL La mostra, que es fa a Can Ribas, està plenament consolidada
PLANS D’OCUPACIÓ L’Ajuntament contracta persones en situació d’atur durant 6 mesos

ONZE EDICIONS DE LA FIRA MERCAT DE NADAL
_L’any passat es va celebrar l’11a edició de la Fira
Mercat de Nadal. Una fira comercial consolidada que
organitza l’Ajuntament i que, a banda de mostrar els
productes típics de les dates nadalenques, també
inclou una àmplia exposició d’animals de granja, així
com atraccions per als infants.
_Les darreres edicions es van organitzar conjunta-

ment amb l’Associació de Botiguers, Comerciants i
Professionals de les Franqueses del Vallès. L’edició
de 2006, però, la Fira Mercat de Nadal va comptar
amb una altra fira paral·lela, la d’Entitats, que era la
segona vegada que es feia i que va tenir un èxit
absolut, ja que més de 3.000 persones van passar
pel recinte de Can Ribas durant el cap de setmana.

PLANS D’OCUPACIÓ PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
_Aquestes iniciatives ocupacionals tenen un doble
objectiu: d’una banda, la contractació laboral de persones en situació d’atur que tenen dificultat a l’hora
de trobar feina i, de l’altra, l’execució d’obres i serveis
útils i necessaris per al municipi. Amb aquestes accions, l’Ajuntament participa activament en la inserció d’un col·lectiu de treballadors que tenen més difí-

cil que d’altres l’accés al mercat de treball.
_Els Plans d’ocupació tenen, normalment, una durada
de 6 mesos i es contracten unes 10 persones aproximadament per poder-los desenvolupar. Els projectes
que duen a terme són els següents: protecció i manteniment de zones naturals i manteniment de zones
verdes urbanes.

QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES
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»»»»» obres, serveis i medi ambient

Quatre anys millorant en
OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT

MANTENIMENT D’ESPAIS PÚBLICS I DE CAMINS
PREVENCIÓ D’INCENDIS AMB L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL
AUGMENT DE MITJANS I EFECTIUS EN EL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
REMODELACIÓ DE LA DEPURADORA DE CORRÓ D’AMUNT
IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE MATÈRIA ORGÀNICA
ECOAUDITORIA A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
CONSOLIDACIÓ DE L’ÚS DE VIATGERS A L’ESTACIÓ DE TRENS DE BELLAVISTA
CONSTRUCCIÓ D’UNA PLANTA DE RECICLATGE DE RUNES
RETIRADA DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES DEL POLÍGON PLA DE LLERONA
INSTAL·LACIÓ DE L’ESTACIÓ RECEPTORA D’ELECTRICITAT AL PLA DE LLERONA
CONSTRUCCIÓ XARXA SENSE FILS PER A L’ACCÉS A INTERNET DE BANDA AMPLA
INSTAL·LACIÓ DE PLATAFORMES ELEVADES A LES PARADES D’AUTOBÚS
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obres, serveis i medi ambient «««««
MANTENIMENT Intensa activitat de conservació dels camins i espais públics del municipi
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL El municipi pertany a l’ADF Montseny-Congost

MANTENIMENT D’ESPAIS PÚBLICS I MANTENIMENT DE CAMINS
_L’Ajuntament continua cuidant al màxim i fent un
manteniment continu de l’extensa xarxa de camins
(uns 84,5 km linials) que hi ha al municipi. Així mateix,
també té cura dels espais públics com places i parcs,

tant a nivell de jardineria com de manteniment del
diferent mobiliari urbà. No cal oblidar tampoc la
import ant tasca que es realitza de poda dels
centenars d’arbres que hi ha a tot el terme.

PREVENCIÓ D’INCENDIS AMB L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL
_Les Franqueses pertany a l’agrupació de defensa
forestal Montseny-Congost, conjuntament amb cinc
municipis més. Aquesta associació, formada per persones voluntàries, s’ocupa de col·laborar en l’extinció
d’incendis i, per extensió, en tot tipus de situacions
de risc per a la població, així com en recerques de

persones perdudes, participació en actes públics, etc.
_Té a la seva disposició tot tipus de material com
mànegues, hidrants, motxilles d’aigua, vehicles, eines
i equips de ràdio. Les Franqueses compta amb un
cotxe tot terreny equipat amb bomba d’aigua per
poder fer una primera intervenció davant d’un foc.
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NETEJA VIÀRIA S’han comprat nous vehicles i s’ha contractat més personal
REFORMA DEPURADORA CORRÓ D’AMUNT La nova instal·lació és molt més efectiva

AUGMENT DE MITJANS I EFECTIUS EN EL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
_Durant la darrera legislatura, s’han incorporat nous
vehicles i més personal per potenciar la neteja viària
del municipi. Així, s'han adquirit els següents elements:
una escombradora d'aspiració RAVO 340 CD per fer
els nuclis urbans; una escombradora per aspiració
sobre camió que treballa en els polígons, urbanitza-

cions i en els nuclis de Marata i Corró d'Amunt; un
camió auxiliar; i sis carretons per als escombriaires.
_A més, s’han destinat tres operaris a Corró d'Avall i
tres més a Bellavista -quan abans només n'hi havia
dos a cada nucli-, i un altre operari més a mitja jornada a les urbanitzacions i als polígons industrials.

REMODELACIÓ DE LA DEPURADORA DE CORRÓ D’AMUNT
_L’últim trimestre del 2006 el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs va fer la remodelació
de la planta depuradora de Corró d’Amunt per tal
d’augmentar-ne l’efectivitat i fer créixer la seva
capacitat volumètrica. Les obres han consistit en una
remodelació total de la planta, ja que només se n’ha
aprofitat el punt d’entrada de les aigües residuals
des del col·lector de Corró d’Amunt cap a la planta.
_A partir d’aquest punt, l’aigua residual passa cap a

un tanc polivalent on es produeix la decantació dels
sòlids i un pretractament de l’aigua. Després aquestes
són conduïdes cap al mòdul de tractament biològic.
_En la nova instal·lació el sistema emprat són tres
biodiscs rotatius sobre els quals creixen els microorganismes encarregats de depurar les aigües.
Posteriorment l’aigua és conduïda cap a un
decantador lamelar del qual sobreïx l’aigua ja depurada cap al torrent.
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RECOLLIDA SELECTIVA S’ha implantat el reciclatge de la matèria orgànica
ECOAUDITORIA EDIFICIS MUNICIPALS Forma part de l’Agenda 21 de les Franqueses

MILLORA DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE DEIXALLES: IMPLANTACIÓ DEL
RECICLATGE DE MATÈRIA ORGÀNICA I RECOLLIDA DE CARTRÓ ALS COMERÇOS

FOTO JOAQUIM BATLLE

augmentant-ne els punts al recorregut.
_D’altra banda, des de principis d’any s’està recollint
el cartró dels comerços durant tres dies a la setmana. L’horari inicial d’aquest nou servei és de dilluns,
dimecres i divendres, de 14 a 17 h.

FOTO JOA QU
IM BA TLL E

_El mes de setembre de 2005, l’Ajuntament va iniciar la recollida selectiva de la matèria orgànica a
tot el municipi. El sistema que es va implantar és el
del contenidor bicompartimentat, en què una part
és per a la matèria orgànica (de color taronja) i una
altra per a la brossa de rebuig (de color gris).
_A banda d’aquest nou reciclatge, el del paper i cartró, plàstic i vidre, han continuat realitzant-se al
municipi amb més empenta que mai, ja que s’han
instal·lat més i nous contenidors per a aquest tipus
de deixalles i, a més, s’ha reforçat la seva recollida,

ECOAUDITORIA A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
_La Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament,
ha fet una ecoauditoria a les dependències municipals de les Franqueses per implantar un sistema de
gestió ambiental a l’edifici consistorial i al que ocupa
el Patronat Municipal d’Esports. Es tracta d’un sistema de gestió que inclou l’estructura organitzativa, la
planificació d’activitats, les responsabilitats, i els
processos i els recursos per desenvolupar, implantar i dur a terme el compromís ambiental adquirit.

_L’ecoauditoria forma part del Pla d’Acció Ambiental
de l’Agenda 21 de les Franqueses, i es va dur a terme
l’any 2006 amb reunions periòdiques mensuals.
_Entre els objectius del sistema de gestió ambiental,
destaquen la identificació i el control dels riscos
mediambientals, la millora del compromís ambiental,
i l’establiment d’objectius a curt, mig i llarg termini,
per a l’actuació ambiental dels equipaments municipals.

QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES
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ESTACIÓ DE BELLAVISTA Cada dia l’utilitzen unes quatre mil persones de mitjana
PLANTA DE RECICLATGE DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ És l’única a tota la comarca

CONSOLIDACIÓ DE L’ÚS DE VIATGERS A L’ESTACIÓ DE TRENS DE BELLAVISTA
_La construcció i posada en funcionament d'aquesta
estació ha estat una de les grans millores que ha
experimentat les Franqueses, i en especial el nucli
de Bellavista, en els darrers anys.
_Segons dades de Renfe de 2004, l'estació de
Bellavista és la que va experimentar el creixement

de viatgers més gran de tot el Vallès Oriental. Així, va
veure com el 2004 tenia 3.734 usuaris cada dia, un
19,1% més que l'any 2003, quan tenia 3.134 passatgers. L'estació de Bellavista ja ha superat en nombre absolut de viatgers parades més antigues com
la de Granollers-Canovelles i la de Sant Celoni.

CONSTRUCCIÓ D’UNA PLANTA DE RECICLATGE DE RUNES
_Fa uns mesos que va iniciar la seva activitat al
municipi l’única planta de reciclatge de runes
provinents de la construcció que existeix a tot el
Vallès Oriental. Aquesta instal·lació, que es va edificar en un solar propietat de l’Ajuntament situat al
polígon industrial Pla de Llerona, al costat de la
deixalleria, reciclarà 200.000 tones de material a

l’any, 75.000 de les quals es transformaran en grava neta de tamany de gra entre 20 i 60 mm i 75.000
més de mida 60-120 mm.
_La seva edificació ha estat possible gràcies a un
conveni signat amb l’empresa explotadora del servei.
Es dóna la circumstància que en aquest solar hi havia
ubicat l’antic dipòsit municipal de vehicles.
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QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES

obres, serveis i medi ambient «««««
RETIRADA LÍNIES MITJA TENSIÓ Les torres estaven situades al polígon Pla de Llerona
CONSTRUCCIÓ ESTACIÓ RECEPTORA L’equipament també està ubicat al polígon lleroní

RETIRADA DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES DEL POLÍGON PLA DE LLERONA
_L’empresa Fecsa Endesa va retirar el desembre de
2004 les dues torres elèctriques de mitja tensió que
hi havia al carrer de França i a la Via Europa del
polígon Pla de Llerona. La retirada d’aquesta línies
aèrees era un dels punts del conveni que van signar
l’empresa elèctrica i l’Ajuntament a partir del qual el

consistori cedia uns terrenys situats al carrer d’Alemanya per construir una estació receptora d’electricitat. D’aquesta estació en fan ús Fecsa Endesa i Estabanell y Pahisa. Aquesta darrera empresa també
va retirar el 2004 l’estesa de cables i les estructures
metàl·liques de les línies del carrer d’Alemanya.

INSTAL·LACIÓ DE L’ESTACIÓ RECEPTORA D’ELECTRICITAT AL PLA DE LLERONA
_Aquesta estació es va construir en un solar municipal situat al polígon Pla de Llerona, que el Ple va cedir
per a aquest ús per tal de garantir el subministrament elèctric a la totalitat de les zones urbanes,
industrials i agrícoles de les Franqueses. La quantitat
que hi van invertir les companyies elèctriques és de
més de 13 milions d’euros. Fecsa Endesa fa ús de

tres transformadors i Estabanell y Pahisa de dos.
_La instal·lació, que ha de garantir les necessitats
presents i futures del municipi en energia elèctrica,
és fruit d’un conveni entre les dues empreses i
l’Ajuntament pel qual les elèctriques es comprometien a treure les línies de mitja tensió de diversos
carrers del polígon, tal i com van fer.
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»»»»» obres, serveis i medi ambient
APOSTA PER INTERNET S’ha creat una xarxa sense fils per arribar a tot el municipi
PLATAFORMES ELEVADES A LES PARADES DE BUS Se n’han instal·lat tres a Bellavista

CONSTRUCCIÓ XARXA SENSE FILS PER A L’ACCÉS A INTERNET DE BANDA AMPLA
_Amb l’objectiu de pal·liar les greus deficiències que
té el municipi en el subministrament de línies ADSL
l’Ajuntament va treure a concurs el contracte per
instal·lar i explotar un sistema d’accés a Internet a
través de la xarxa sense fils municipal mitjançant la
tecnologia prewimax. Prewimax és una xarxa de
major potència, capaç de cobrir grans distàncies en
espais ober ts i ambients exteriors sense fils, que
abarca fins a 8 quilòmetres de cobertura.
_Amb aquest sistema, l’Ajuntament vol oferir un
servei de qualitat a tot el territori municipal i, a més,
amb preus per sota dels de mercat. Concretament,
el preu mensual que proposa l’empresa adjudicatària, Eurona Wifi Networks és de 24,5 euros.
_D’altra banda, l’Ajuntament ha signat un conveni
amb Ono per a la instal·lació de la xarxa de fibra òptica
d’aquesta empresa al municipi. En els darrers anys,
s’han dut a terme diferents projectes d’urbanització
i rehabilitació de carrers i vies públiques del municipi,
en què s’han fet les previsions necessàries per al
soterrament de serveis. Als nuclis més poblats s’han

col·locat conductes de polietilè en previsió del futur
pas de la fibra òptica, així com les arquetes i escomeses cap a les illes d’edificis.

INSTAL·LACIÓ DE PLATAFORMES ELEVADES A LES PARADES D’AUTOBÚS
_L’Ajuntament va fer instal·lar unes plataformes a
tres parades d’autobús de Bellavista perquè els
usuaris i les usuàries d’aques t transport públic
puguin accedir més fàcilment als vehicles. En concret,
les plataformes es van instal·lar a les parades de la
plaça d’Espanya, del carrer de Girona i del passeig

d’Andalusia.
_Es tracta de plataformes de formigó amb reixes
abatibles de fundició d’alumini que permeten que altres vehicles no estacionin a les parades, així com
un millor accés als autobusos. Les plataformes van
costar 21.866 euros.
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QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES
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»»»»» hisenda i règim interior

Quatre anys millorant en HISENDA I RÈGIM INTERIOR

CREACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
IMPLANTACIÓ DE TRÀMITS EN LÍNIA A TRAVÉS DEL WEB MUNICIPAL
CONSOLIDACIÓ DE L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA DE BELLAVISTA
TRASLLAT DE L’OFICINA DE CORREUS A LES NOVES INSTAL·LACIONS
REMODELACIÓ INTERIOR DEL JUTJAT DE PAU
CONSOLIDACIÓ DELS CONSELLS DEL POBLE DE LLERONA I CORRÓ D’AMUNT
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QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES

hisenda i règim interior «««««
SERVEI D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA Els usuaris del SAC valoren molt bé aquest servei
TRÀMITS EN LÍNIA Ja es poden fer alguns tràmits sense moure’s de casa, per internet

CREACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
_La posada en funcionament del SAC (Servei d’Atenció a la Ciutadania), tant a l’edifici consistorial com a
l’oficina de Bellavista, ha permès oferir un millor servei a l’usuari amb l’objectiu que els tràmits s’agilitzin
al màxim, que no s’hagi de passar per diferents finestretes, que el ciutadà pugui saber en quin moment es troba la seva demanda...
_El SAC, que està obert de dilluns a divendres de 8.30
a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h (excepte a l’estiu),
presta els següents serveis: registre d’entrada de
documents; gestió del padró municipal d’habitants;
emissió de certificats diversos (empadronaments,
béns...); atenció telefònica personalitzada; tauler

d’anuncis; tramitació de diferents sol·licituds (animals
perillosos, cementiris, unió estable de parella, mercats, plecs descàrrecs, llicències obres, llicències 1a
ocupació, tancament carrers, guals, ocupació via pública per obres o per activitats, llicències d’activitats
i llicències d’instal·lació); sol·licitud de certificats
urbanístics i de compatibilitat urbanística; tràmits
relacionats amb Benestar Social (bonificació taxa
residus, targes d’autobús i lliurament i presentació
ajuts a organismes); gestió de queixes i suggeriments del ciutadà; sol·licitud d’hora d’entrevista amb
els tècnics; cens d’animals domèstics; compulsa de
documents; i inscripcions a activitats i excursions.

IMPLANTACIÓ DE TRÀMITS EN LÍNIA A TRAVÉS DEL WEB MUNICIPAL
_Des del 2004 ja es pot tramitar a través de
www.lesfranqueses.cat la sol·licitud de certificats de
convivència i d’empadronament amb recepció a
domicili. Al 2006, l’Ajuntament hi va incorporar la
sol·licitud i concessió d’assabentats d’obres exemptes de llicència, el tancament de carrers, i l’ocupació
de via públcia amb contenidors i sacs de runa.
_A banda dels formularis que els usuaris han d’omplir
si volen fer aquests tràmits per Internet, per evitar
que s’hagin de desplaçar a les oficines del SAC per a
satisfer l’import de les taxes l’Ajuntament ha introduït
un sistema per poder pagar amb targeta de crèdit.

QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES
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»»»»» hisenda i règim interior
OFICINA DE BELLAVISTA El núm. 24 del c. Aragó acull el Servei d’Atenció a la Ciutadania
NOVA OFICINA DE CORREUS Es va traslladar al número 150 de la carretera de Ribes

CONSOLIDACIÓ DE L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA DE BELLAVISTA
_Les dependències de l’antiga oficina d’atenció
ciutadana de Bellavista es van traslladar al número
24 del carrer d’Aragó, en un espai més ampli i idoni
per al seu bon funcionament. Actualment, les installacions acullen el Servei d’Atenció a la Ciutadania,

amb el mateix horari i serveis a l’usuari que el SAC
situat a l’ajuntament (vegeu pàgina anterior).
_Així doncs, aquest equipament municipal de Bellavista funciona com una ver tadera oficina descentralitzada del mateix Ajuntament.

TRASLLAT DE L’OFICINA DE CORREUS A LES NOVES INSTAL·LACIONS
_El servei de Correus de les Franqueses del Vallès
es va traslladar durant el mes d’agost de 2003 a les
noves i modernes dependències situades al número 150 de la carretera de Ribes. Es tracta d’un local
cantoner de 235 metres quadrats que va adquirir
Correus per millorar el servei que aquesta empresa va donar durant més de cinc anys al número 1

del carrer del Molí, en el local cedit per l’Ajuntament
i situat al lateral de l’edifici consistorial.
_La nova situació del local és més cèntrica i es troba
a cavall dels nuclis de Bellavista i de Corró d’Avall, cosa
que millora l’accés als usuaris. A més, està al costat
d’una parada d’autobús, el que fa que la nova seu de
Correus estigui més ben comunicada.
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hisenda i règim interior «««««
REFORMA DEL JUTJAT DE PAU Aquest edifici necessitava una important remodelació
CONSELLS DEL POBLE S’han consolidat aquests organismes de participació ciutadana

REMODELACIÓ INTERIOR DEL JUTJAT DE PAU
_El Jutjat de Pau va estrenar instal·lacions el 2003,
després que finalitzessin les obres d’adequació de
les dependències situades en un dels laterals de
l’edifici consistorial. La reforma va incloure la construcció d’un ampli espai de rebedor amb mostrador,
quatre despatxos, un dels quals pensat per a cerimònies, i un petit arxiu, entre d’altres actuacions.

_La feina del jutge de pau és intercedir en conflictes
entre persones i atendre casos provinents del jutjat
de primera instància de Granollers. Pel que fa al
vessant del registre civil, al Jutjat de Pau es tramiten els naixements, les defuncions i els casaments.
El jutge de pau titular és Josep M. Vallelado i el suplent, Miquel Valls.

CONSOLIDACIÓ DELS CONSELLS DEL POBLE DE LLERONA I CORRÓ D’AMUNT
_En els darrers anys s’ha potenciat l’activitat dels
Consells del Poble de Llerona i de Corró d’Amunt,
facilitant la participació dels veïns per decidir les
accions prioritàries a realitzar en cada poble i dotantlos de pressupos t propi. A més, s’han ampliat i
condicionat les instal.lacions del Consell del Poble de

Corró d’Amunt i s’ha rehabilitat la Casa de la Mestra
de Llerona amb la instal·lació de ser vei de bar, un
equipament aquest últim que lleronins i lleronines
han convertit en el centre social del poble.
_Enguany, el 2007, el Consell del Poble de Llerona ha
celebrat el seu 10è aniversari.
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»»»»» projectes de futur

Quatre anys millorant en PROJECTES DE FUTUR

PARC DEL FALGAR, PARC DE LA VERNEDA I PONT SOBRE EL RIU CONGOST
PONT SOBRE LA VIA DEL TREN AL CAMÍ DE CAN RAMON COIX
PAS SOTERRAT SOTA LA VIA DEL TREN A L’AVINGUDA DE SANTA EULÀLIA
ENDEGAMENT DE LA RIERA CARBONELL
ROTONDA DE LA CARRETERA DE L’AMETLLA
EDIFICI DE SERVEIS MUNICIPALS I HOTEL D’ENTITATS
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NOVA ESCOLA DE PRIMÀRIA A BELLAVISTA: EL CEIP TORRE PINÓS
NOVA ESCOLA DE PRIMÀRIA A CORRÓ D’AVALL
NOU INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI A CORRÓ D’AVALL
SOTERRAMENT DE LA RONDA NORD
URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DEL SECTOR N
URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DEL SECTOR P
48 PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER I LLAR D’INFANTS A CORRÓ D’AVALL
86 PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER I LLAR D’INFANTS A BELLAVISTA
NOU CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL
REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DE LLERONA
REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CORRÓ D’AMUNT

QUATRE ANYS MILLORANT LES FRANQUESES

projectes de futur «««««
SECTOR P S’hi faran dues grans zones verdes i un pont per a vianants i vehicles sobre el riu

PARC DEL FALGAR, PARC DE LA VERNEDA I PONT SOBRE EL RIU CONGOST
_Al sector P de Llerona ja han començat les obres
de constr ucció del Parc del Falgar, un parc de
134.390 m2 de superfície que tindrà un gran llac de
22.000 m2, així com aparcament, ocellari, zona de
pícnic, zona de jocs infantils i gimnàstica, minigolf, tir
amb arc, escenari, bar-restaurant i carril bici, entre
d’altres espais.
_A continuació d’aquest parc, l’Ajuntament en crearà
un altre, el Parc de la Verneda, que tindrà 44.330
m2 de superfície. Aquest parc tindrà també un car-

ril bici que enllaçarà amb el del parc del Falgar i una
passarel·la per poder accedir al nou pont que passa
just per sobre.
_Aquest nou pont sobre el riu Congost absorbirà el
trànsit que en aquests moments passa per dos
guals sobre la llera del riu, totalment insuficients, ja
que sempre que plou s’han de tancar. El pont es
construirà a l’altura del carrer de França, on es
realitzarà una rotonda per distribuir el trànsit del
polígon Pla de Llerona.
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»»»»» projectes de futur
PONT AL CAMÍ DE CAN RAMON COIX Es tancarà el pas a nivell situat a la Sagrera
PAS SOTERRAT A L’AV. STA. EULÀLIA Substituirà el pas a nivell del carrer de Sant Isidre

PONT SOBRE LA VIA DEL TREN AL CAMÍ DE CAN RAMON COIX
_Està previst que la direcció general de Ferrocarrils
del Ministeri de Foment executi properament el
«Projecte bàsic: Línia Tarragona-Barcelona-França.
Supressió del pas a nivell del PK. 139/260 per mitjà
del pas superior al PK. 139/268». Es tracta d’una
actuació llargament reclamada per l’Ajuntament de
les Franqueses. El projecte del Ministeri de Foment
preveu construir una via de 390 metres de llargada

amb un pas elevat sobre la línia de ferrocarril que
tindrà una calçada de 6 metres d’ample (2 carrils
de 3 m cadascun), i dues voreres d’1,5 metres d’ample per a vianants.
_D’aquesta manera, amb la construcció d’aquest
pont sobre la via del tren, s’eliminarà el perillós pas a
nivell del camí de Can Ramon Coix, situat al barri de
la Sagrera de Corró d’Avall.

PAS SOTERRAT SOTA LA VIA DEL TREN A L’AVINGUDA DE SANTA EULÀLIA
_El Ministeri de Foment construirà un pas sota la via
de ferrocarril de la línia Barcelona-Puigcerdà a
l’altura de l’avinguda de Santa Eulàlia. Aquest túnel
substituirà l’actual pas a nivell situat al carrer de Sant
Isidre i permetrà el trànsit segur de vehicles i de
vianants d’una banda a l’altra de la via, on es concentren gran quantitat de serveis com ara el CIFO, el

Centre de Recursos Agraris, el Viver d’Empreses o
el polígon Congost, entre d’altres.
_Aquest pas soterrat, que anirà de la carretera de
Ribes al carr er d’Anna Mar ia Mogas, tindrà 47
metres de longitud i un gàlib lliure de 3 metres. El
túnel tindrà una amplada de 12 metres, 8 per a la
calçada i 4 per a les voreres.
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projectes de futur «««««
ENDEGAMENT RIERA CARBONELL Es farà un carrer paral·lel al carrer de la Riera

ENDEGAMENT DE LA RIERA CARBONELL, URBANITZACIÓ C. RIERA I APARCAMENT
_Dins les obres d’acabament de la zona esportiva
municipal de Corró d’Avall, properament s’iniciarà
l’execució del projecte que ha de realitzar l’endegament de la riera Carbonell, la urbanització del carrer
de la Riera i un aparcament. Així doncs, per tal de
millorar la connexió viària d’aquesta zona de gran
volum de trànsit amb la Ronda Nord, el projecte
preveu la construcció d’una nova via paral·lela al
carrer de la Riera. Per realitzar l’actuació prevista
serà necessari desplaçar el traçat actual de la riera
suavitzant la seva sinuositat i adaptant la seva secció

al cabal previst per un període de retorn de 500 anys.
L’actuació a la riera també ha de servir per evitar el
seu desbordament en sobrevingudes importants
d’aigua de pluja.
_D’altra banda, l’altra actuació important que es farà
en aquesta zona consisteix en la construcció d’un
aparcament per a uns 150 vehicles al davant del
camp de futbol. A un costat de l’aparcament es faran
dues pistes de pàdel i una de tennis i a l’altre costat
es traslladaran els jocs infantils que s’hauran de
treure del lloc on es troben actualment.
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»»»»» projectes de futur
ROTONDA La Diputació ha de construir-la a Llerona, a la carretera de l’Ametlla
EDIFICI DE SERVEIS MUNICIPALS S’hi traslladaran els serveis tècnics de l’Ajuntament

ROTONDA DE LA CARRETERA DE L’AMETLLA
_Tot i que a la tardor de 2006 la Diputació de Barcelona havia d’iniciar-ne les obres, a hores d’ara encara no s’ha començat a construir la rotonda que s’ha
de fer al km 2,500 de la ctra. BV-1433, a la intersecció
d’aquesta via més coneguda com a ctra. de l’Ametlla
amb la Via Europa del polígon Pla de Llerona.
_La congestió que es produeix en aquest punt de la
xarxa viària a les hores d’entrada i sortida de les

fàbriques és deguda a la manca de capacitat de la
cruïlla per absorbir les incorporacions a la carretera des del polígon.
_Els objectius de l’actuació són, per tant, la millora
de les condicions de seguretat viària de la intersecció, amb la millora de la seva capacitat, la moderació
de la velocitat a la carretera BV-1433 i la integració
paisatgística de les obres.

EDIFICI DE SERVEIS MUNICIPALS I HOTEL D’ENTITATS
_El nou edifici que es construirà al solar on ara hi ha
l’antic ambulatori de Corró d’Avall i la casa del Bon
Repòs, servirà per descongestionar l’espai actual
destinat a oficines a l’ajuntament. El terreny en qüestió es troba a la intersecció dels carrers de Puiggraciós i Diagonal, ben a prop de l’edifici consistorial.

_Al nou equipament es traslladaran les dependències dels serveis tècnics municipals que actualment
desenvolupen la seva feina a l’edifici consistorial de
la plaça de l’Ajuntament i es destinarà una planta de
1.000 m2 de superfície a despatxos per a les entitats
de les Franqueses.
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projectes de futur «««««
NOVA ESCOLA A BELLAVISTA El nou CEIP ja té nom: es dirà Torre Pinós
NOVA ESCOLA A CORRÓ D’AVALL Aquest serà el 5è centre de primària del municipi

NOVA ESCOLA DE PRIMÀRIA A BELLAVISTA: EL CEIP TORRE PINÓS
_El CEIP Torre Pinós, la quarta escola de primària
del municipi, s’ha de construir en un solar de Bellavista
de 8.000 m2 que l’Ajuntament va cedir a la Generalitat el 2005. L’important creixement de població en
edat escolar a Bellavista fa necessari aquest nou
equipament, que serà de dues línies, i que es crearà
a prop de la zona esportiva, del Centre Cultural i la
Biblioteca, i de l’escola Bellavista-Joan Camps. En
concret, el terreny està situat just al costat d’un
aparcament per a 150 vehicles que s’ha construït al
final de carrer de Barcelona.
_Actualment, els infants que haurien d’estar fent
classe en aquesta escola, ho fan a les instal·lacions

del CEIP Guerau de Liost, a Corró d’Avall.

NOVA ESCOLA DE PRIMÀRIA A CORRÓ D’AVALL
_L’augment de la població en edat escolar a Corró
d’Avall fa necessària, com a Bellavista, la construcció
d’una altra escola de primària. Amb aquest objectiu,
l’Ajuntament cedirà a la Generalitat un solar de 8.000
m2 de super fície a la UA-26, un terreny que és al
costat del cementiri, per ubicar-hi la cinquena escola
de primària de les Franqueses.
_A banda de proveir el municipi amb un nou CEIP de
dues línies, l’actuació que es farà en aquesta zona

també preveu, entre d’altres coses, la pavimentació
del camí de Can Mariano i el soterrament de la línia
de mitja tensió existent.
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»»»»» projectes de futur
NOU INSTITUT Es construirà un altre centre d’ensenyament secundari a Corró d’Avall
SOTERRAMENT RONDA NORD La previsió és que l’obra estigui acabada a finals d’any

NOU INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI A CORRÓ D’AVALL
_L’únic institut d’ensenyament secundari que hi ha a
les Franqueses, l’IES Lauro, s’ha fet petit. Ja no hi
caben més alumnes. És per aquest motiu que
l’Ajuntament ha cedit a la Generalitat un terreny de
6.363,12 m2 de superfície a Corró d’Avall, perquè hi
construeixi el segon institut del municipi.
_Concretament, el solar està situat entre la carretera de Ribes, el carrer de Joan Maragall i el de Sant

Joaquim, just al costat de l’escola bressol municipal
Les Tres Bessones.

SOTERRAMENT DE LA RONDA NORD
_Un cop signat entre l’Ajuntament i la Generalitat el
conveni que fixa el marc de col·laboració entre ambdues institucions en relació a alguns aspectes de
detall de les obres de soterrament de la Ronda Nord
per tal de millorar la seva integració en la trama urbana del municipi de les Franqueses, al mes d’abril
de 2006 les màquines van començar a aixecar
l’asfalt de la carretera i a treure les desenes de tones
de terra que han de permetre soterrar aquesta

infraestructra entre la rotonda de Can Mònic i la via
del ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà.
_Tot i que segons les previsions, l’obra ha d’estar
enllestida a finals de l’any 2007, la Generalitat va obrir
a l’octubre el tram de la Ronda Nord comprès entre
la rotonda de Can Mònic i l’accés de Bellavista en els
dos sentits de la marxa, tal i com reclamava
l’Ajuntament des del mes de juny de 2005, quan es
va obrir al trànsit només una part de la via.
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SECTOR N Amb la seva urbanització, es vol ordenar i condicionar l’accés est del municipi

URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DEL SECTOR N
_L’execució del Pla Parcial del Sector N comportarà
ordenar i condicionar un accés important per al municipi que en els últims anys s’havia anat degradant
degut a la implantació d’activitats industrials no regulades en espais sense urbanitzar. Concretament, la
zona compresa pel pla està situada a la banda nord
de la carretera de Cardedeu, entre la rotonda de la
Ronda Nord i l’empresa Biochemie. El pla ocupa en
total 456.066 m2, 218.267 de sòl industrial, 151.131
de zones verdes i equipaments i 67.136 de carrers.
_El pla parcial fixa la construcció d’una via paral·lela
a la ctra. de Cardedeu que permetrà accedir a cada
nau industrial i que descarregarà de trànsit la pròpia

carretera. Aquest carrer connectarà amb la carretera a través de la rotonda de la Ronda Nord, a través de la rotonda que dóna accés al polígon industrial Can Jorn, i a través d’una nova rotonda que es
farà a la cruïlla de la ctra. de Cardedeu i el camí de
Can Carreró.
_També es crearà un accés al camí de Can Baliarda
i es tancarà definitivament el perillós encreuament
situat al davant de la fàbrica Biochemie. Pel que fa a
les nombroses zones verdes, el pla parcial preveu
situar-les entremig de les diverses illes de sòl industrial per evitar l’efecte frontera que faria una edificació en continu.
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»»»»» projectes de futur
SECTOR P El desenvolupament del sector aconseguirà 241.700 m2 de nou sòl industrial

URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DEL SECTOR P
_El desenvolupament del Pla Parcial del sector P, la
urbanització del qual va començar al mes d’octubre
de 2006, farà possible l’ampliació del polígon del Pla
de Llerona per la seva part sud, cap al límit del terme
municipal de Canovelles, amb la consecució de
241.700 m2 de nou sòl industr ial amb tots els

serveis, així com l’obertura de nous carr ers i la
instal·lació d’enllumenat públic. Aquesta actuació
també preveu la construcció de dues grans zones
verdes (els parcs del Falgar i de la Verneda) i d’un
pont sobre el riu Congost que connectarà la Via Europa i el Camí antic de Vic.
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PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL A CORRÓ D’AVALL Se’n faran 48 i una llar d’infants
PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL A BELLAVISTA Se’n faran 86 i una llar d’infants

48 PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER I LLAR D’INFANTS A CORRÓ D’AVALL
_La Generalitat ha iniciat la construcció d’un edifici
de 48 habitatges de protecció oficial en règim de
lloguer al solar que l’Ajuntament va cedir per a aquest
ús al carrer de Martí i Pol de Corró d’Avall. Els pisos,
que aniran destinats a gent jove i a gent gran, tindran
uns 50 m2 de superfície i plaça de pàrguing. El preu
del lloguer estarà molt per sota del preu actual de
mercat. Aquesta és la quarta promoció d’habitatges

de protecció oficial que es realitza a les Franqueses.
_D’altra banda, als baixos de l’edifici també està previst fer-hi un local on l’Ajuntament construirà la tercera escola bressol del municipi. La nova llar d’infants,
que por tar à el nom de Cavall For t, tindrà una
superfície de 850 m2 més un pati de 2.725 m2, i les
seves aules podran acollir un total de 115 nens i nenes d’edats compreses entre els 0 i els 3 anys.

86 PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER I LLAR D’INFANTS A BELLAVISTA
_La Generalitat té previst construir, responent a la
demanda de l’Ajuntament, un altre edifici de protecció
oficial de 86 habitatges de lloguer i una llar d’infants
en un solar municipal de Bellavista. El terreny té una
superfície de 2.845,09 m2 i està situat al costat de
la plaça de Catalunya.

_En el citat solar hi caben 86 habitatges d’uns 45
m2 de superfície, una llar d’infants que ocuparà uns
1.000 m2 i un aparcament de 1.800 m2.
_Aquesta serà la cinquena promoció d’habitatges de
protecció oficial que es fa a les Franqueses a instàncies de l’Ajuntament.
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»»»»» projectes de futur
NOU CENTRE CULTURAL Corró d’Avall tindrà un nou centre cultural a la plaça Can Prat

NOU CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL
_L’augment constant de població a Corró d’Avall fa
que s’hagin de crear nous serveis en aquesta zona.
L’Ajuntament ja fa anys que ha previst construir en
un solar proper a la plaça de Can Prat un gran centre cultural perquè se’n beneficiïn no només els veïns
de Corr ó d’Avall sinó també els de la res ta del
municipi. Aquest nou edifici, que tindrà 4.800 m2 de
super fície construïda, estar à dividit en plant a
soterrani, planta baixa, planta primera i una petita
planta segona. Al soterrani, que es disposarà sota
la caixa escènica, s’hi col·locaran aquelles peces que
depenen del funcionament logístic del teatre com ara
el magatzem general, el sota escenari i el fossar de
l’or questra. A la planta baixa es desenvolupen els

espais d’ús públic de l’edifici. Per una banda, hi haurà
dues sales d’exposicions de més de 100 m2
cadascuna, una gran sala polivalent de 270 m2 amb
porxo i foyer, un escenari de 190 m2 de superfície
més 370 m2 d’espai al darrere, camerinos col·lectius
i lavabos, entre d’altres serveis.
_A la planta pis es situa l’accés a platea del teatreauditori, que està previst que tingui una capacitat
per a 380 persones, un vestíbul de 160 m2 de
superfície més un foyer de 180 m2, recepció, guarda-roba, cafeteria-bar, diversos despatxos, sales de
reunions i camerinos individuals, entre d’altres espais.
A la segona planta està previst que s’hi instal·li una
altra sala així com el control de llum i so.
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REFORMA ZONA ESPORTIVA DE LLERONA El camp de futbol tindrà gespa artificial

REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DE LLERONA
_El projecte que ha de dignificar la zona esportiva
de Llerona preveu construir-hi un edifici per ubicarhi vestidors, magatzem, despatxos i cafeteria, així
com una pista poliesportiva coberta, pistes de tennis

i de pàdel, pistes de petanca i una àmplia zona
d’aparcament. A més, està previst instal·lar gespa
artificial al camp de futbol per tal que pugui ser
utilitzat per més equips i en millors condicions.
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»»»»» projectes de futur
REFORMA ZONA ESPORTIVA CORRÓ D’AMUNT El camp de futbol també tindrà gespa

REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CORRÓ D’AMUNT
_Està previst que a finals de març es posi la primera
pedra del projecte de remodelació de la zona esportiva municipal de Corró d’Amunt, un projecte l’objectiu
del qual és ordenar l’espai de forma que es renovin i
s’actualitzin les instal·lacions presents.
_Així doncs, es construirà un edifici social de dues
plantes d’uns 700 m2 de superfície on hi haurà una
gran sala amb cafeteria, dues sales de reunions per
a entitats, a la planta baixa, i vestidors, magatzem i

infermeria, a la planta semisoterrani. Al costat de
l’edifici es construirà una pista poliesportiva coberta.
El projecte també inclou la remodelació del camp de
futbol per adaptar-lo a les mides oficials d’un camp
de futbol a 11 (90 x 45 m), amb gespa artificial.
_Per últim, també s’hi farà una pista de tennis, una
de pàdel i vuit de petanca, així com una zona enjardinada, dos aparcaments i la urbanització de la vorera que limita amb la carretera de Cànoves.
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