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Quatre anys

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Salutació de l’alcalde

Bona feina i
millors serveis
El 25 de maig se celebraran les properes eleccions municipals.
Conclouen quatre anys de mandat i, per aquest motiu, val la pena
poder fer una mica de balanç.
Aquest període ha estat marcat per l’execució d’un seguit d’actuacions
que feien falta i que per diverses raons no s’havien dut a terme.
L’estabilitat política d’aquests últims anys ha permès poder afrontar
projectes importants i necessaris per al desenvolupament del municipi
i la millora dels serveis a la ciutadania. Tothom pot gaudir de les
inversions en equipaments, infraestructures i serveis que s’han portat
a terme.
Hi ha gent a qui li sobta que s’hagi pogut consolidar, en un període curt de quatre anys, un
seguit d’equipaments i serveis que feien molta falta, els quals han produït un canvi de
qualitat a tots els indrets del municipi i a la ciutadania en general, sense exclusions. I això
ha estat possible gràcies a l’estabilitat.
Un dels objectius prioritaris era oferir serveis a les persones, per això s’han portat a terme
actuacions orientades al benestar i a l’atenció de la gent: serveis educatius, escoles i llars
d’infants; escola de música; atenció a la gent gran, centre de dia i casals d’avis a Corró
d’Avall i Bellavista; centres de joves a Corró d’Avall i Bellavista; escola d’adults; centres
culturals; complex esportiu i camps de futbol; recerca de feina i servei als emprenedors,
atenció social i servei d’atenció a la ciutadania.
Aquests són uns quants dels serveis que hem promogut, i han estat pensats per ajudar
les persones a tenir la vida més fàcil, el que ara anomenem societat del benestar.
La llista de les actuacions és important i tots hem compartit l’esforç de fer-ho possible, de
la mateixa manera que ara tothom se’n pot beneficiar i gaudir-ne.
Junts, ciutadania i Ajuntament, hem fet bona feina, hem millorat el nostre municipi, i també
hem treballat en la planificació dels propers anys, perquè el municipi continuï avançant i
millorant.
Cordialment,

Francesc Torné i Ventura
Alcalde
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Servei d’Atenció a la Ciutadania

S’ha creat el
,
s’ha informatitzat la gestió per facilitar l’atenció als franquesins,
s’ha potenciat l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Bellavista, s’ha apropat l’Ajuntament al ciutadà a través dels Consells
del Poble, s’ha facilitat el pagament dels tributs mitjançant qualsevol entitat bancària, no s’han apujat els impostos
per sobre de l’augment de l’IPC, s’han fet més inversions que
mai, s’ha augmentat la despesa en serveis a la persona...

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Hi senda i Règi m Interi or

Servei d’Atenció a la Ciutadania.

S’ha creat el SAC, tant a
l’edifici de l’ajuntament com a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Bellavista,
per oferir un millor servei al ciutadà, perquè els tràmits s’agilitzin al màxim,
perquè no s’hagi de passar per diferents finestretes, perquè el ciutadà
pugui saber en quin moment està la seva demanda... Informatització
de la gestió. Amb el mateix objectiu, l’Ajuntament ha informatitzat
tota la gestió per donar un millor servei al ciutadà.

Oficina d’Atenció al Ciutadà de
Bellavista. Les seves dependències
Els Consells del Poble.

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 dotant-los de pressupost 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.

Més inversions que mai.

En la darrera legislatura (19992003), l’Ajuntament ha fet més inversions que mai. En total, el
consistori ha invertit 51.044.488 euros, que han servit per finançar la
construcció d’importants equipaments que mancaven al nostre
municipi com el Centre Cultural de Bellavista, les dues escoles bressol
municipals, el Centre de Recursos Agraris, el Viver d’empreses o les
piscines cobertes, entre molts d’altres. Així, doncs, s’ha augmentat la
despesa en serveis a la persona. Amb tot, l’Ajuntament
no ha apujat els impostos per sobre de l’augment de l’IPC.
A més, l’Àrea d’Hisenda i Règim Interior ha facilitat al màxim el seu
pagament a través de qualsevol entitat bancària,
sense haver de desplaçar-se a l’edifici consistorial.

es van traslladar al C/ Aragó, 26, en un
espai més ampli i idoni per al seu bon
funcionament. S’han ampliat també els
tràmits de l’Ajuntament que es poden fer
des d’aquesta oficina descentralitzada.
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nou edifici de l’IES Lauro

S’ha construït el
, s’han
creat les dues escoles bressol municipals, s’ha fet l’ampliació
del CEIP Bellavista-Joan Camps, s’ha fet una millora
constant de les instal.lacions de les escoles, s’han implantat
les aules Internet, s’han augmentat els cursos i la qualitat de
l’Escola Municipal de Música, s’han organitzat moltes
activitats culturals pensant en tots els gustos i edats, s’ha
construït el Centre Cultural de Bellavista i s’hi ha posat en
marxa la nova Biblioteca Municipal , s’ha consolidat el
funcionament del Centre Cultural Can Ganduxer ...

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Cul tura i Educaci ó
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Nou edifici per a l’IES Lauro.

A principis del curs 20022003, els alumnes de secundària i batxillerat del municipi ja han
pogut gaudir de les aules i serveis del nou edifici de l’IES Lauro. El
nou equipament escolar, situat al carrer d’Astúries, compta amb
gimnàs, pistes esportives, aules de tecnologia, idiomes, informàtica,
visual i plàstica i música, biblioteca, menjador i sala d’actes.

Noves escoles bressol municipals.
També al 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 noves
escoles bressol disposen de 102 places en total per a
nens 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.

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Cul tura i Educaci ó

Ampliació del CEIP Joan Camps. Les obres realitzades en aquest centre escolar han permès l’ampliació de nou aules
(tres per a educació infantil i sis per a primària), una aula de
psicomotricitat, una aula per a petits grups i un despatx. Així, des
de l’inici de curs, els alumnes que feien classes a l’antiga escola
de Bellavista, han passat a fer-les a les modernes instal.lacions
del nou CEIP Bellavista-Joan Camps. Millora constant de
les instal.lacions escolars. En els darrers quatre anys,
l’Ajuntament ha dedicat més de 300.000 euros al manteniment i
millora dels edificis i les instal.lacions escolars. Entre d’altres
actuacions, s’ha fet la renovació i actualització dels sistemes de
seguretat, la renovació de la fusteria exterior de fusta per alumini,
l’ampliació de les instal.lacions elèctrica i telefònica, etc.

Les Aules Internet.
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Des que es van
posar en marxa l’octubre de 2001 les dues
aules Internet a la Biblioteca Municipal i a la
Sala de Lectura Can Ganduxer, han estat
més de cinc mil les vegades que se n’ha fet
ús, ja sigui per fer-ne servir lliurement els
ordinadors, o bé per assistir a algun de la
quarantena de cursos relacionats amb la
informàtica que s’hi han fet. Cal dir que
l’accés a aquest servei, l’objectiu del qual és
permetre l’accés a les noves tecnologies de
la informació a tota la població, és lliure per
a tots els franquesins sense cap límit d’edat
ni de nivell, que hi poden accedir amb el
carnet d’usuari.

L’Escola de Música Municipal Claudi
Arimany. Durant aquest curs, l’Escola Municipal
de Música de les Franqueses ha sofert dos canvis
importants. D’una banda, ha adoptat el nom de l’il.lustre
flautista franquesí Claudi Arimany, i de l’altra s’ha
associat al Conservatori Superior de Música del Liceu.
Els darrers anys, l’Escola ha ampliat i homologat l’oferta
formativa, multiplicant per dos el nombre d’alumnes i
extenent així l’ensenyament musical a la població del
municipi.

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Cul tura i Educaci ó

Nou Centre Cultural de Bellavista. La
proximitat amb la Biblioteca i el nou Institut Lauro
incrementarà la capacitat dinamitzadora del nou
Centre Cultural de Bellavista, que comptarà, entre
d’altres instal .lacions, amb una sala d’exposicions
de 136 m 2, 3 aules-taller, despatxos, sala de
reunions, cafeteria, punt d’informació juvenil, centre de joves i casal infantil i un teatre amb un
aforament d’aproximadament 300 localitats i una
bona dotació tècnica de tramoia, il . luminació,
sonorització, projecció i traducció simultània.
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Noves instal.lacions per a la Biblioteca Municipal. El mes de març de 2001, la Biblioteca Municipal va estrenar unes modernes, espaioses i lluminoses instal.lacions situades
al Centre Cultural de Bellavista. Unes dependències d’uns 1.000
m2 de superfície que compten amb diversos espais diferenciats:
àrea de música i revistes, àrea de referència i servei d’informació,
fons general, aula Internet, servei de préstec, àrea infantil, sala
d’actes i espais reservats a la informació local i comunitària. La
Biblioteca compta amb uns 17.000 documents, entre llibres, vídeos
i cedés, i amb 125 títols de revistes a més de la premsa diària.

El Centre Cultural Can Ganduxer,
a ple rendiment. Aquest centre cultural
situat al barri de la Sagrera de Corró d’Avall s’ha
convertit en un punt de referència de la cultura al
nostre municipi des que es va posar en marxa el
1999. En aquest equipament, on també s’ubiquen
les oficines de l’Àrea de Cultura i Educació de
l’Ajuntament, s’hi fan exposicions, conferències,
tallers, reunions, i hi ha espais com el casal infantil i ludoteca, l’aula Internet o la sala de lectura.

10

Centres de Joves

S’han creat els
, s’ha donat suport a
les entitats del municipi, s’han fet noves dependències per als
Serveis Socials, s’han destinat més recursos i serveis als Centres de Salut , s’ha realitzat el Pla de reallotjament del
campament gitano de Can Calet, s’han traslladat les
dependències de l’Escola d’Adults, s’han construït les seus dels
dos Casals d’Avis, s’ha creat el Centre de Dia, s’ha realitzat
el programa d’activitats de dinamització de la gent gran...

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Benestar Soci al , Joventut i Sani tat

Creació de dos Centres de Joves.
S’han creat dos Centres de Joves, un al Centre
Cultural de Bellavista (abans al C/ Barcelona, 33) i
l’altre a la Nau Can Ganduxer de Corró d’Avall,
perquè els joves puguin tenir un espai de trobada
dedicat a ells, on puguin accedir a informació sobre
temes del seu interès als Punts d’Informació Juvenil, on puguin disposar de jocs, o fer tallers, assistir
a xerrades... Casals infantils. Així mateix,
també s’han continuat fent les activitats dels dos
Casals infantils, a Can Ganduxer, i recentment s’ha
traslladat al Centre Cultural de Bellavista el que hi
havia a la plaça de l’Esbarjo.
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Els dos Centres d’Assistència Primària,
a ple rendiment. El CAP Bellavista, 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, amb més personal i més
serveis. Una de les novetats que presenten és la
informatització de les gestions, cosa que facilita la feina
i que va en benefici dels usuaris.

Suport a les entitats juvenils.

A banda
d’organitzar actes socioculturals pensats especialment per als joves, l’Ajuntament també ha donat
suport a les activitats que realitzen les pròpies
entitats juvenils, tant econòmicament com en
l’organització. En aquest marc de col.laboració amb
les entitats, es va realitzar el primer Fórum Jove,
on es va convocar els joves de les Franqueses a
dir-hi la seva en la política juvenil a seguir.

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Benestar Soci al , Joventut i Sani tat

Canvi d’ubicació 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 ha permès unir en un mateix
espai tots els serveis de formació d’adults en unes dependències
modernes i adaptades a la
docència, on s’hi imparteixen cursos de català, d’alfabetització fins
a pregraduat i d’obtenció del GES
en autoformació. Polítiques

d’integració social dels
immigrants. D’altra banda,

Noves instal .lacions per als
Serveis Socials. Els Serveis Socials
de l’Ajuntament han estrenat dependències durant aquesta legislatura per donar
un millor servei al ciutadà. Així, els Serveis
Socials de Bellavista s’han instal .lat al
carrer d’Aragó, 26 (on estava ubicat l’antic
ambulatori) i els de la resta del municipi
ho han fet a les dependències del Centre
d’Assistència Primària de Corró d’Avall,
situat a l’edifici consistorial.

des de l’Àrea de Benestar Social,
Joventut i Sanitat s’ha continuat
treballant per aconseguir la
integració social dels immigrants.
Així, s’han organitzat cursos de
llengua oral per a homes i d’atenció i motivació sociolaboral per a
dones.
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Clausura del campament gitano de Can
Calet. Durant deu anys ha estat instal.lat en uns
terrenys de Can Calet, entre la via del tren i les
empreses Alpla i Lunke, un campament gitano. Després de dos anys de negociacions, el
2001 es va iniciar el Pla de reallotjament
a pisos normalitzats de lloguer de les 14
famílies que hi vivien en condicions precàries. Aquest pla, finançat per l’Ajuntament i la Generalitat, ha comptat, a banda de les ajudes econòmiques, amb
mesures d’inserció social per a tots els
membres d’aquesta comunitat.

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Benestar Soci al , Joventut i Sani tat

Noves dependències per
als Casals d’Avis. Durant
aquesta legislatura, la gent gran del
municipi ha pogut gaudir de dos
magnífics equipaments adequats a
les seves necessitats. Així, l’any
2000 es va inaugurar l’edifici de nova
construcció del Casal d’Avis i Centre de Dia de Corró d’Avall, a l’avinguda de Santa Eulàlia, i a finals del
2002, es va posar en funcionament
el Casal d’Avis i Centre Social de
Bellavista a les remodelades installacions de l’antic mercat del carrer
d’Extremadura.

Nou Centre de Dia per a la gent
gran del municipi. L’any 2000 es va
posar en funcionament el Centre de Dia de
les Franqueses, a la primera planta del
mateix edifici del Casal d’Avis de Corró
d’Avall. Aquest és un espai d’acolliment
diürn per a la gent gran amb problemes de
dependència per a la realització de les
activitats quotidianes o altres deterioraments a nivell cognitiu.

Moltes activitats organitzades per a
la gent gran. L’Àrea de Benestar Social, Joventut i Sanitat ha portat a terme els darrers anys
el pla 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 com el d’entrenament de la
memòria, xerrades, festes, celebracions de Sant
Jordi, i un llarg etcètera.
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Complex Esportiu Municipal

S’ha construït el
(piscines cobertes, gimnàs, sauna...), s’han realitzat les grades
del camp de futbol, s’ha adquirit la zona esportiva de
Corró d’Amunt i s’ha posat en funcionament, s’ha portat la gestió
de la zona esportiva de Llerona, s’han construït les grades
del pavelló poliesportiu, s’han construït les pistes de
petanca municipals, s’han organitzat moltes activitats
esportives per a totes les edats i disciplines, s’ha donat suport
als clubs per a la pràctica esportiva i la promoció de l’esport...

Quatre anys de progrés a les Franqueses

FOTOS CEDIDES PER LEO VEGUÉ

Esports
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La desitjada piscina coberta.
Ni els més optimistes s’esperaven l’extraordinària allau de sol.licituds per fer-se soci
de la piscina coberta els primers dies de
funcionament, al setembre de 2002. I és
que la gent de les Franqueses esperava
amb candeletes la posada en marxa d’un
equipament d’aquestes característiques al seu municipi. D’aquí, la gran acollida que està tenint
des de llavors el Complex Esportiu Municipal, situat a la zona esportiva municipal de Corró
d’Avall, un conjunt d’equipaments que inclou, en l’edifici de la piscina coberta, i a banda de les
dues piscines climatitzades, jacutzi, sauna, bany de vapor, sala de fitness, sala d’activitats
físiques dirigides, aula de formació, àrea de Medicina i Fisioteràpia de l’esport, les oficines del
Patronat Municipal d’Esports i restaurant-cafeteria. A més, el Complex també incorpora les
pistes de tennis i les tres piscines d’estiu. En definitiva, unes instal.lacions obertes a tothom.

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Esports

Noves grades al camp
de futbol municipal de
Corró d’Avall. A finals de
1999, es van posar en funcionament les grades cobertes i el local social-bar al camp de futbol
municipal de Corró d’Avall. Les
obres també van incloure la
construcció d’uns magatzems al
servei de les activitats que
organitzen el Patronat Municipal
d’Esports i les entitats esportives
del municipi.

Noves grades al pavelló poliesportiu.
A banda de les grades del camp de futbol,
l’Ajuntament també va fer remodelar les del pavelló
poliesportiu municipal, per oferir més comoditat al
públic que assisteix a veure els esdeveniments que
s’hi realitzen. Així, doncs, es van instal.lar uns 250
seients com els que veieu en les imatges.
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Setze noves pistes de petanca. A mitjans
de 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 m 2 de superfície, setze pistes amb il.luminació
nocturna, i un bar-local social.

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Esports

Adquisició i posada en funcionament de
la zona esportiva 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-nes les instal.la-cions per a ús públic. Així, un
cop va passar a propietat municipal, el consistori va fer-li
un rentat de cara perquè es pugués posar en funcionament
de nou: es va vallar i condicionar el terreny del camp de
futbol, s’hi va instal.lar enllumenat i noves casetes per als
equips, es va vallar 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.

Gestió de la zona esportiva de
Llerona. En aquesta legislatura, l’Ajuntament ha continuat ocupant-se de la gestió
de la zona esportiva de Llerona perquè les
entitats esportives d’aquest poble hi puguin
fer seguir fent esport. A més, s’hi han fet un
seguit d’actuacions per tal de millorar la zona,
d’entre les que destaquen la instal.lació d’enllumenat al camp de futbol i la reforma de les
banquetes per als equips.

Organització d’activitats i suport a les entitats. El
Patronat Municipal d’Esports (PME), a banda de cuidar-se del
manteniment dels equipaments esportius, també organitza un munt
d’activitats enfocades a la promoció de l’esport entre els
franquesins, com les formatives que realitza a través del equips
de l’Escola Esportiva Municipal o altres més de lleure i de divulgació
com ara el Cros escolar, el torneig de futbol sala o el cicle de
conferències, per exemple. D’altra banda, el PME també dóna
suport, tant econòmic com material, a les activitats que organitzen
la trentena d’entitats esportives que hi ha a les Franqueses. Ja fa
anys que l’Ajuntament els reconeix la seva magnífica tasca a la Nit
de l’Esport, on a banda de premiar els mèrits individuals dels
esportistes franquesins, també es reconeix el treball de les entitats.
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Aquest exemplar tan bonic,
l’alzina del Torrent, està situat
a la finca de can Rovira de Villar, a Llerona, i forma part del
conjunt de 27 arbres catalogats al llibre Arbres d’especial
interès de les Franqueses, que
va editar el Patronat Municipal
de Cultura l’any 2001. Aquest
és el primer volum de la
Col.lecció Les Franqueses, un
fons bibliogràfic sobre el
municipi per descobrir-ne la
riquesa natural i cultural.
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Estació de Bellavista

Es posa en marxa l’
, es crea
l’àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient per complementar
la d’Urbanisme, s’ha fet la senyalització rural dels camins i
masies, s’ha realitzat l’auditoria ambiental, s’ha construït la
depuradora de Can Suquet, s’han fet diversos col.lectors
d’aigües residuals, s’ha millorat l’estat dels parcs i l’enllumenat
públic, s’han recuperat espais degradats com el passatge de
l’antiga via del tren, s’ha millorat la recollida selectiva de
les deixalles, s’han suprimit barreres arquitectòniques, s’ha
millorat la llera i ribera del riu Congost i de la riera Carbonell...

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Obres, Servei s i Medi Ambi ent

L’estació de trens de Bellavista ja és una
realitat. El mes de juny de 2002, van començar a parar els
primers trens a la nova estació de Renfe de Bellavista. Com la
de la piscina coberta, aquesta obra era una de les més
esperades pels franquesins, ja que es tracat d’una millora
històrica del transport públic al nostre
municipi. Des que es va posar en marxa
s’aturen en aquesta estació una
vuitantena de trens. L’estació representa, doncs, un dels guanys més grans
que ha experimentat la societat de les
Franqueses en els darrers decennis.

S’ha acabat la senyalització rural.
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Si
l’any 1997 és va realitzar la primera fase de la
senyalització de les masies de les Franqueses, el
2002 es va acabar de completar amb la resta. El
resultat d’aquesta actuació és una ruta tancada de
16 km (PR-C 142) per conèixer el municipi que es
pot fer a peu, a cavall o en bicicleta.

S’ha realitzat l’auditoria ambiental
del municipi. L’Ajuntament ha realitzat
l’auditoria ambiental de les Franqueses amb la
par-ticipació d’experts i de diversos sectors
socials, per tal de definir quin és el pla d’acció
que cal desenvolupar per acon-seguir la
sostenibilitat del municipi en un futur proper.
L’auditoria contempla temes com el tractament
dels residus, la contaminació, l’estalvi energètic...

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Obres, Servei s i Medi Ambi ent

Col .lectors i depuradora de Can
Suquet. Actualment podem dir que no hi ha

Es crea l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi
Ambient. Als principis de la legislatura que acaba
ara, al mes de juny de 1999, l’equip de govern que va
sortir elegit a les eleccions municipals va creure
necessari crear una nova àrea, la d’Obres, Serveis i
Medi Ambient, amb l’esperit de complementar l’Àrea
d’Urbanisme en totes aquelles coses referides a
l’execució d’obres, manteniment del domini públic,
gestió de serveis i medi ambient. Construcció i
renovació de voreres. Un dels àmbits de què
s’encarrega aquesta àrea és la de vetllar per l’estat de
la via pública. És en aquest marc que s’han fet una
gran quantitat d’obres de renovació de voreres i de
construcció de noves per tal de millorar el pas dels
vianants pels nostres carrers i places. D’aquestes
darreres actuacions destaca la voluntat d’unir nuclis
que fins ara no disposaven de voreres, com ara la que
uneix Bellavista amb la zona esportiva de Corró d’Avall
o la que uneix Llerona amb la urbanització Els Gorcs,
entre d’altres.

Construcció del túnel per a vianants a la
zona esportiva. El pas sota la via del tren a la zona
esportiva de Corró d’Avall és molt concorregut per la
connexió que representa entre aquest nucli de població i
Bellavista. És per això que es va procedir a fer un túnel
exclusiu per a vianants paral.lel a l’únic que existia i que
s’havia de compartir amb el pas alternatiu dels vehicles
d’una i altra banda, allargant l’espera de la gent que anava
a peu.

cap nucli urbà a les Franqueses que no disposi
de col.lectors d’aigües residuals, després de les
diverses actuacions que s’han realitzat en els
quatre darrers anys en el marc del Pla de
clavegueram. Així, se n’han construït a les
urbanitzacions Els Gorcs, Can Suquet, Mil Pins i
Can Baldic i també a Corró d’Amunt. A banda,
també s’han construït col.lectors d’aigües pluvials,
que són molt importants en cas de pluja forta, al
sector W (el dels voltants de l’ajuntament), al carrer
de la Pelleria i a Bellavista a l’alçada de les pistes
de petanca. A més, a Corró d’Amunt s’ha construït
la depuradora de canyís de Can Suquet, que tracta
les aigües residuals d’aquesta urbanització.
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Quatre anys de progrés a les Franqueses
Obres, Servei s i Medi Ambi ent

Recuperació d’espais degradats. S’han remode-
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lat espais que estaven degradats perquè el ciutadà en pugui
tornar a gaudir. Algunes d’aquestes actuacions són la
recuperació de l’entorn del riu Congost, dels vorals de la riera
de Carbonell o de l’antiga via de tren que creuava el nucli
urbà de Corró d’Avall, que un cop aixecada s’ha convertit en
un passatge per als vianants.

Millora en el servei de recollida
selectiva dels residus. Cada vegada
la gent és més conscient de la importància de
la recollida selectiva dels residus. És per això
que l’Ajuntament ha augmentat el nombre de
contenidors verds (vidre), blaus (paper) i grocs
(envasos) als carrers i places del municipi,
perquè els ciutadans no s’hagin de desplaçar
lluny per poder llençar les seves escombraries.

Millora de la llera i ribera dels nostre rius.
En els darrers anys s’ha notat una gran millora en l’aspecte
i la qualitat de l’aigua del riu Congost i la riera Carbonell.
Això és així per les diferents actuacions que s’hi han fet,
com la neteja i canalització de la riera Carbonell, la construcció de rescloses al riu Congost perquè els materials
que baixen amb l’aigua hi quedin ben assentats, la
recuperació de les riberes amb la plantació d’arbrat i la
instal.lació de bancs, la reintroducció d’ànecs, etc.

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Obres, Servei s i Medi Ambi ent

Manteniment dels camins
forestals. En un municipi com el nostre,
on hi ha tanta massa forestal, és vital que
els camins que travessen els boscos
estiguin en condicions per si cal fer-los servir per anar a apagar un incendi. És per
això que l’Ajuntament ha eixamplat algun
camí perquè hi puguin passar els vehicles
dels bombers i n’ha fet el manteniment de
la resta. En aquest mateix sentit, i com a
membre de l’Associació de Defensa Forestal Montseny-Congost, s’ha comprat un
vehicle tot terreny i material divers per a
l’extinció d’incendis.

Construcció de guals a les voreres.
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Com a
complement del Pla director de voreres s’han construït diversos
guals per a minusvàlids, en aquells llocs on encara no n’hi havia.
Aquests guals es col.loquen preferentment a les cantonades i
reforcen la senyalització horitzontal dels passos de vianants.
Estan fets a base de panot de tacs vermell, molt característic, i
han de garantir l’accés a les voreres de les persones de mobilitat
reduïda, tot eliminant les anomenades barreres urbanístiques,
en compliment de la legislació vigent en matèria d’ accessibilitat.
Bàsicament, s’han construït a les voreres de la ctra. de Ribes i
de Cànoves, a l'av. Sagrera i a Llerona, que és on s’havia observat
l’absència de guals.

Noves places i parcs.

A banda de fer el
manteniment de les places i zones verdes que ja
tenia el municipi, amb la plantació de nou arbrat
i la instal.lació de nous jocs infantils, l’Ajuntament
també ha fet un gran esforç per construir nous
espais de lleure per als ciutadans. Així, s’ha
reconvertit en un esplèndid parc la zona on hi
havia les antigues aules prefabricades de l’institut,
i s’han construït noves places com la ja citada de
l’Ajuntament, la situada al solar de l’antiga fàbrica
Macià, la de l’Espolsada i la de darrera de
l’Ajuntament, entre d’altres. A més, al Pla de
Llerona s’ha construït una gran zona verda de
30.000 m2.

Aquesta magnífica masia que porta el nom de
can Riera està situada dins el terme de Corró
d’Amunt, i forma part del conjunt de 56 edificis
catalogats al Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses.
Totes les construccions catalogades són
interessants sobretot perquè representen la
memòria i l’empremta de la nostra gent i de les
nostres arrels culturals al llarg de la història, en
definitiva, els nostres signes d’identitat com a
poble.
Aquest és el segon volum de la Col. lecció Les
Franqueses. El tercer, que ha sortit per Sant
Jordi d’enguany, porta per títol Joan Sanpera i
Torras, marquès de les Franqueses.
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Pla General d’Ordenació

S’ha revisat el
, que protegeix el 85% del territori, s’ha construït la plaça de l’Ajuntament
i s’ha desviat el trànsit per darrera l’edifici i regulat amb dues rotondes,
s’ha fet una promoció de pisos de protecció oficial, s’han
desenvolupat diferents plans urbanístics per relligar la trama
urbana i donar serveis a nuclis que no en tenien, s’han urbanitzat
els polígons industrials dotant-los dels serveis bàsics, s’ha
iniciat la construcció de la Ronda Nord, s’han acabat els serveis
de les urbanitzacions del municipi, s’han pavimentat diversos camins rurals i s’hi ha instal.lat enllumenat públic...

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Urbanisme

El nou Pla General d’Ordenació per un
municipi sostenible. L’any 2002 va acabar el
procés de revisió del Pla General d’Ordenació de les
Franqueses amb l’aprovació per part del Ple de
l’Ajuntament d’un nou pla la característica més
important del qual és que protegeix el 85% del territori
com a zona no urbanitzable (al plànol adjunt es poden veure els espais agrícoles i forestals, de groc i
verd respectivament, que queden com a zones no
urbanitzables en el nou pla) . Així doncs, aquest PGO
s’ha realitzat amb l’objectiu d’endreçar les actuals
zones urbanes, mantenir les zones agrícoles i
forestals i millorar la interconnexió entre els diversos
nuclis urbans.
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El trànsit de la carretera de Ribes ja no passa
per davant de l’ajuntament. Una altra de les grans
millores de què han pogut gaudir els ciutadans en aquesta
legislatura és, sens dubte, la construcció de la plaça de
l’Ajuntament. Una obra que, a banda de l’ús cívic que porta
implícit en ser un plaça, passarà a la història de les Franqueses
perquè ha representat desviar el nombrós trànsit de la carretera de Ribes per darrera de l’Ajuntament. A banda d’això,
aquesta actuació s’ha fet amb la
clara voluntat que l’espai es
converteixi en la plaça major del
municipi i, alhora, per dignificar
l’extraordinari edifici modernista
que acull les dependències
consistorials. La plaça de l’Ajuntament té diferents zones: una part
arbrada que culmina amb una espectacular escultura que representa els sectors econòmics i
socials del municipi, així com la
idea de progrés que està
experimentant la població; dos
espais per al descans amb bancs
en els dos extrems de la plaça; i
un amplia espai central, apte per
a tots tipus d’esdeveniments
lúdico-culturals.

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Urbanisme

Nova promoció d’habitatges de protecció
oficial. És cosa sabuda que els joves són el sector
social que té més dificultats a l’hora de comprar una
vivenda. És per afavorir l’accés a l’habitatge dels joves
franquesins que l’Ajuntament ha impulsat la construcció
d’una nova promoció de 24 pisos de protecció oficial a
la carretera de Cànoves, que se suma a la que es va fer
la passada legislatura a Can Calet. A més, estan a punt
de començar les obres d’una altra edificació d’aquestes
característiques a Bellavista.

Desenvolupament de plans urbanístics.
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L’Ajuntament, conscient de la manca de serveis que hi havia
en certs nuclis de població així com de la desestructuració
urbana històrica del municipi, ha tirat endavant diversos plans
urbanístics previstos al PGO del 1983 per tal de solucionar
els problemes existents. Així, s’han urbanitzat i realitzat els
serveis de sectors com el sector B (als voltants de l’església
de Llerona), els sectorr J i el del Mas Colomer (que relliguen
la zona esportiva amb la carretera de Cànoves) o els sectors
V i W (que solucionen la trama urbana del nucli de Corró
d’Avall fins a l’ajuntament).

Urbanització dels serveis dels polígons
industrials. S’han fet tot un seguit d’accions als
polígons industrials del municipi per tal de solucionar
diversos problemes que tenien. Així, doncs, s’ha
procedit a dotar els polígons del Ramassar, Pla de
Llerona i Congost, dels serveis bàsics que hi mancaven,
com ara la instal. lació d’enllumenat públic, de xarxa
telefònica i d’aigua, la pavimentació de calçades i
voreres, el soterrament de les línies elèctriques àeries
d’alta tensió, o la plantació d’arbrat. També s’han realitzat zones verdes al Ramassar i al Pla de Llerona,
aquesta última amb més de 30.000 m2 de superfície.

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Urbanisme

Construcció de la Ronda Nord.
Actualment, els carrers i travesseres de les
Franqueses han de suportar un intens trànsit rodat
que prové d’altres poblacions limítrofs com ara
Granollers, Canovelles i la Roca. La construcció
de la Ronda Nord farà que disminueixi moltíssim
el trànsit per dins del nucli urbà i, a més, aquesta
via comportarà una gran millora de les
comunicacions dels habitants de les Franqueses
amb Barcelona. La construcció de la Ronda Nord
es va iniciar al mes de juliol de 2002, i està prevista que estigui enllestida, en el tram que comprèn
el terme municipal de les Franqueses, a finals
d’aquest any.

S’han realitzat els serveis que mancaven
a les urbanitzacions. Les urbanitzacions del
municipi, Els Gorcs, Mil Pins, Can Suquet i Can Baldic,
han canviat la cara en els darrers anys, gràcies a la
finalització d’alguns serveis que hi ha fet l’Ajuntament.
Així, s’han arranjat els carrers amb nova pavimentació i
s’ha instal .lat enllumenat allà on era deficient o hi
mancava, i s’han construït col.lectors per a les aigües
residuals a totes les urbanitzacions i una depuradora a
Can Suquet. A més, a Can Baldic s’hi ha fet una actuació
completa, ja que era l’únic nucli urbà on mancaven els
serveis més bàsics com ara l’asfaltat dels carrers o la
xarxa d’aigua potable, entre d’altres.

Pavimentació de diversos carrers en
nuclis rurals. A les zones que es troben fora
dels nuclis urbans també s’han realitzat tota una
sèrie d’accions per millorar la mobilitat i la qualitat
de vida de la gent que hi viu. Així, s’han pavimentat
els carrers més transitats d’aquestes zones com
el de la Fàbrica, el de Can Ramon Coix, el de Can
Toni, el del Turó de les Mentides, el de Can Pau
Trias, o el de Can Riembau, entre d’altres. Així
mateix, també s’ha instal.lat enllumenat públic en
camins que no en disposaven com el de Can Toni,
Can Minguet o el barri Dorca.
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Centre de Recursos Agraris

S’ha creat el
a la
remodelada masia Can Ribas, s’ha construït el Viver d’empreses a dues antigues naus militars, s’han implantat les zones vermelles d’aparcament gratuït, s’ha consolidat el CIFO (Centre d’Innovació i Formació Ocupacional del Vallès) a l’antiga caserna militar, s’ha posat en marxa l’Àrea de Servei del Ramassar per a camions, s’ha assessorat els autoemprenedors, s’ha
donat suport als aturats, s’ha organitzat la Fira de Nadal, s’han
fet accions encaminades a promocionar el comerç local...

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Di nami tzaci ó Econòmi ca

Creació del Centre de Recursos
Agraris a la masia Can Ribas. Un altre dels grans equipaments que s’han creat en
aquesta legislatura ha estat el Centre de Recursos Agraris. 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 el Centre d’Interpretació de les
Franqueses, una gran exposició sobre el passat,
present i futur del municipi.
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Es posa en marxa el Viver
d’empreses. 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
més econòmic que el preu de mercat. A banda
de l’espai físic i de l’assessorament i formació
que rebran, els usuaris del Viver també podran
comptar 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.

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Di nami tzaci ó Econòmi ca

Es creen les zones vermelles
d’aparcament gratuït. Una de les
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accions que ha dut a terme l’Ajuntament per
afavorir el comerç local ha estat implantar a diversos carrers de Bellavista i de Corró d’Avall
zones vermelles d’aparcament gratuït amb
limitació horària. Això afavoreix la rotació de
vehicles i permet major comoditat a l’hora d’anar
a comprar, ja que possibilita aparcar el vehicle
una estona davant de la botiga. Així mateix,
també s’han establert noves zones de càrrega
i descàrrega. Aquestes accions estan pensades
per donar suport al comerç urbà, en la línia del
Pla de dinamització que van signar el 2001
l’Ajuntament, la Generalitat i l’As. de Botiguers,
Comerciants i Professionals de les Franqueses.

Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO). El CIFO està situat al
remodelat edifici de l’antiga caserna militar. Unes
instal.lacions que va remodelar una escola taller
perquè s’hi donessin classes. El Centre
d’Innovació i Formació Ocupacional del Vallès,
adscrit al Departament de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme 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.

Escola Taller La Caserna. Des de finals de 1998 fins a
finals de l’any 2000, més de
vuitanta nois i noies van aprendre
diversos oficis a l’Escola Taller La
Caserna, on van poder posar en
pràctica els seus coneixements
remodelant l’antiga caserna de la
zona militar.

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Di nami tzaci ó Econòmi ca

Aparcament de camions al Ramassar.
A mitjans de 2002 es va posar en funcionament l’Àrea
de Serveis Ramassar al carrer del Vallès del polígon
industrial Ramassar. Es tracta d’un espai de 8.000
m2 amb una gran zona d’estacionament per a 50
camions oberta les 24 hores del dia on, a més, hi ha
els serveis de gasolinera, taller de reparació de
pneumàtics per a cotxes i camions, restaurant i servei
de rentat de cotxes i camions. Aquestes instal. lacions
de primera categoria disminueixen els problemes
derivats de l’estacionament de camions als nuclis
urbans.

Fira Mercat de Nadal.

L’any passat es
va celebrar la setena 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.

Continu suport als treballadors i
a les empreses. L’Ajuntament dedica
un esforç important a donar suport a les persones que es troben en situació d’atur a través del club de la feina, de la borsa de treball
o dels diferents cursos de formació, i es fan
sessions tècniques de recerca de feina així
com itineraris personals d’inserció laboral.
L’Ajuntament també realitza Plans d’ocupació
per contractar aturats de llarga durada. Així
mateix, també potencia el servei d’informació
a les empreses i als autoemprenedors, i organitza cursos de reciclatge per als treballadors
en actiu i seminaris sobre temes d’interès laboral.
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Quatre anys de progrés a les Franqueses
Di nami tzaci ó Econòmi ca
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Gestió dels mercats setmanals. Una altra de les tasques
que realitza l’Àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament és la
de gestionar les parades dels mercats municipals de Bellavista i de
Corró d’Avall, uns mercats que cada vegada gaudeixen de més punts
de venda i de més usuaris.

Suport als sectors agrícola i ramader.

L’Ajuntament,
conscient de la importància històrica dels sectors agrícola i ramader
dels pobles que configuren les Franqueses, ha apostat fort per donar-los suport, un suport que s’ha plasmat en la creació del Centre de
Recursos Agraris. Aquest equipament, situat a la masia Can Ribas,
ha d’esdevenir un punt de reunió per als pagesos del municipi, on
poden disposar de les seves modernes instal. lacions per organitzarhi cursos de formació, seminaris, jornades, congressos...
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Oficina d’Atenció Policial

Es crea l’
, s’han establert
nous serveis com la guarderia rural i el policia de barri,
s’han continuat fent cursos de formació viària a les escoles,
s’ha millorat l’organització viària per donar prioritat als vianants
i a la seguretat, s’ha fet una campanya de seguretat en els
comerços, s’ha donat suport a diversos actes públics com
esdeveniments esportius i socials, s’han fet tallers de prevenció
d’agressions per a dones en col.laboració amb Benestar Social...

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Governac i ó

Creació de l’Oficina
d’Atenció Policial. S’ha
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creat l’Oficina d’Atenció Policial
amb l’objectiu de donar un
servei personalitzat en les demandes de caràcter legal que
facin els ciutadans d’una forma
professional, privada i amb absoluta confidencialitat. Representada per un caporal, l’OAP
funciona a les dependències
policials de dilluns a divendres,
de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h.
Més vehicles. S’ha ampliat
la flota de vehicles de la Policia
Local amb l’adquisició de dues
moticicletes tipus scooter.

Es creen els serveis de
policia de barri i de guarderia
rural. En els darrers anys s’han creat
dues unitats de proximitat a la Policia
Local, per tal d’acostar el cos a la ciutadania i millorar el servei de seguretat.
Es tracta del policia de barri, els agents
del qual es mouen en moto pels carrers
de Bellavista i Corró d’Avall, i la guarderia rural, servei que fa un agent
motoritzat per Llerona, Corró d’Amunt
i Marata.

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Governaci ó

Millora l’organització viària. Per tal de donar
prioritat als vianants i aconseguir una conducció més
segura per als vehicles, s’han pres tot un seguit de
mesures per millorar l’organització viària dels carrers i
places del municipi. Així, s’han establert carrers d’un
únic sentit de la circulació i s’han eliminat els girs a
l’esquerra, sempre que ha estat possible; s’han construït
ressalts a la calçada dels carrers més transitats, amb
l’objectiu de dismunir la velocitat dels vehicles; s’han
fet més passos de vianants i instal.lat semàfors als nuclis
urbans; i s’han realitzat rotondes per organitzar millor
el pas dels vehicles, entre d’altres actuacions.

Cursets d’educació viària a les escoles. A
banda de les feines estrictament policials, els agents també
han dut 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. Campanya ‘Comerç segur’. Durant aquesta legislatura, la Polica Local de les
Franqueses també ha iniciat una campanya de protecció i
seguretat en els comerços del municipi, en dates
assenyalades com les festes de Nadal.
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Taller de prevenció d’agressions a les
dones. Una altra de les actuacions que ha dut a terme
la Policia Local, aquesta en col.laboració amb l’Àrea de
Benestar Social, Joventut i Sanitat, ha estat la realització
d’un taller per a dones de prevenció davant d’agressions
de què puguin ser objectes. Suport de la policia
en actes públics. D’altra banda, la Policia Local
de les Franqueses ha continuat donant suport als actes
públics que tenen lloc al municipi, com ara esdeveniments
esportius i socials, sempre que s’ha sol.licitat els seus
serveis.
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En un futur proper es construirà l’edifici per als serveis tècnics de l’Ajuntament i hotel d’entitats, es construirà un
nou centre cultural a la plaça de Can Prat, es convertirà la masia
de Can Font en un centre dedicat a l’art i les noves tecnologies, s’edificarà la nova escola de primària al sector Mas
Colomer, es podrà circular per la Ronda Nord, es desenvoluparan
els plans parcials del sector Mas Colomer i del sector U, es
farà realitat el parc del Falgar i el passeig del marge esquerre
del riu Congost, es portarà a terme una nova promoció d’habitatges de protecció oficial a Bellavista, s’alçarà l’edifici de la
geriàtric, s’acabaran les obres d’adequació de la zona esportiva de Corró d’Avall, i s’executaran els projectes de remodelació
de les zones esportives de Llerona i Corró d’Amunt...

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Les Franqueses demà

Edifici per a les oficines
dels serveis tècnics de
l’Ajuntament i per a l’hotel
d’entitats. El nou edifici que es
construirà al solar que actualment ocupa l’antic ambulatori servirà per descongestionar l’espai destinat a oficines
de l’edifici consistorial. Així doncs, al
nou equipament es traslladaran les
dependències dels serveis tècnics de
l’Ajuntament i es destinarà una planta
de 1.000 m2 a despatxos per a les
entitats del municipi.
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Centre Cultural de Corró d’Avall. A causa de l’alta ocupació del Centre Cultural Can
Ganduxer i del creixement que està experimentant
el nucli urbà de Corró d’Avall, s’ha projectat la
construcció d’un nou centre cultural en el terreny
dedicat a equipament municipal que hi ha a la cruïlla
del carrer de Tagamanent amb la plaça de Can Prat.
El nou centre cultural tindrà un auditori per a 380
persones i un escenari de 360 m2, una sala polivalent
de 450 m2, així com sala d’exposicions i cafeteria.

Centre d’Art i Noves
Tecnologies a la masia
Can Font. La Diputació de
Barcelona està elaborant el
projecte de remodelació de la
masia de Can Font per convertir-la en un equipament municipal dedicat a l’art i les noves
tecnologies, on s’impartirà
formació en matèries plàstiques
i de noves tecnologies a l’entorn
de la informàtica i Internet.

Quatre anys de progrés a les Franqueses
Les Franqueses demà

Ronda Nord.
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Una de les infraestructures
més importants de què podrem gaudir a les
Franqueses en un futur immediat és la Ronda
Nord, la construcció de la qual ja ha començat i
s’espera que es pugui utilitzar en pocs mesos.
Els beneficis d’aquest via són evidents, ja que,
per una banda, servirà per disminuir de forma
extraordinària el trànsit als nuclis urbans de
Bellavista i de Corró d’Avall, i, de l’altra, suposarà
el lligam entre els nuclis urbans i els polígons,
que estan mal comunicats, i oferirà un ampli
ventall de possibilitats a l’economia del municipi,
gràcies als inqüestionables avantatges de
comunicació que suposarà.
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Nova promoció de pisos de
protecció oficial a Bellavista.
L’Ajuntament realitzarà, a través de
l’empresa municipal Les Franqueses
Entorn Verd, SA, una nova promoció
d’habitatges de protecció oficial al municipi,
que se suma a les que ja ha fet a Can Calet
i a la carretera de Cànoves. En aquest cas,
es tracta de 26 pisos amb plaça de pàrquing
inclosa situats en l’àmbit d’actuació del Pla
Parcial del Sector Z de Bellavista i que van
destinats preferentment a famílies joves
amb residència habitual o permanent a les
Franqueses.
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Parc del Falgar i passeig al marge
esquerre del riu Congost. Continuant
la línia engegada per l’Ajuntament de recuperar
el riu per a la gent, s’ha projectat la realització
d’un gran parc lúdic a la zona que ocupa l’actual
gravera Behema i un passeig al marge esquerre
del riu Congost en terme de Llerona. Pel que fa
al futur parc del Falgar, ocuparà una extensió
de 134.390 m2 i s’hi construirà un gran llac de
21.331 m2, carril bici, zones de pícnic, pistes de
petanca, circuits de gimnàstica, jocs infantils, i
un llarg etcètera de serveis lligats al lleure dels
ciutadans i ciutadanes de les Franqueses. Pel
que fa al passeig del marge esquerre del riu
Congost, es farà un petit carril asfaltat apte per
a vianants i bicicletes, amb tres àrees dedicades
al descans i també a la gimnàstica, i s’hi
instal,laran bancs i arbrat de ribera.
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Residència per a la gent gran de
les Franqueses. La Fundació Privada de
les Franqueses del Vallès per a la Gent Gran ha
impulsat la construcció al nostre municipi d’un
geriàtric perquè la gent gran de les Franqueses
que necessiti aquest servei no hagi de desplaçarse a centres d’altres poblacions. Després del
conveni que van signar el 24 d’octubre de 2002
la Fundació, l’Ajuntament i la Generalitat
s’espera que dintre de poc es pugui començar a
fer realitat aquest projecte tan desitjat, amb la
construcció de l’edifici per a 60 places que es
realitzarà al solar situat al costat del Casal d’Avis
i Centre de Dia de Corró d’Avall.
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Nova escola d’educació infantil
i primària al sector Mas Colomer.
La Generalitat de Catalunya ha confirmat a
l’Ajuntament que el proper curs 2003-2004
s’iniciaran les classes de parvulari a la nova
escola d’educació infantil i primària de dues
linies que es construirà al Sector Mas
Colomer. Aquest nou centre educatiu completa el mapa escolar de les Franqueses del
Vallès, fet que implica que tots els infants en
edat escolar podran trobar plaça al municipi.

Execució del pla parcial del sector Mas
Colomer. El desenvolupament del pla parcial del
Sector Mas Colomer, situat al costat de la zona esportiva municipal de Corró d’Avall, ve justificat
per tal de poder donar continuïtat a la infraestructura de xarxa viària bàsica de la
població com és el carrer de Céllecs, que
ha de permetre la unió natural de Bellavista amb Corró d’Avall, a l’hora que es
garanteix la correcta accessibilitat a la
zona esportiva i la zona nord de Granollers, on s’ha de construir la Ronda Nord.
D’altra banda, en aquesta zona hi ha prevista una gran
zona verda de 14.000 m2, i als terrenys qualificats d’equipament, una nova escola d’educació infantil i primària que es posarà en marxa el curs vinent.

Execució del pla parcial del
sector U. El desenvolupament del
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pla parcial Sector U, delimitat per la
Ronda Nord, el Sector Z de Bellavista i
la carretera de Cardedeu, ve justificat
per tal de poder donar continuïtat a la
infraestructura de la xarxa bàsica
d’aquest sector de la població tot relligant la zona
industrial existent i ampliant-la per ajustar-la al
model de sector industrial que es vol per a les
Franqueses, dotant-la dels serveis necessaris i
obrint-hi carrers. El pla parcial d’aquesta zona
també preveu la construcció d’una àmplia zona
verda i terreny per a equipaments.
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Remodelació de la zona
esportiva municipal de Corró
d’Avall. Malgrat les actuacions
efectuades a la zona esportiva municipal de Corró d’Avall, com són la construcció i posada en marxa de l’edifici
destinat a les piscines cobertes i la
urbanització del seu entorn, el projecte
de remodelació d’aquest sector va molt
més enllà. Així, es preveu la construcció
d’una pista poliesportiva semicoberta al
costat del pavelló, el trasllat de les pistes
de tennis al costat de les piscines d’estiu,
la construcció de dues pistes de pàdel,
així com de dues àmplies zones
d’aparcament, entre d’altres actuacions.
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Remodelació de la zona
esportiva de Llerona. El projecte que ha de dignificar la zona
esportiva de Llerona preveu construir-hi un edifici per ubicar-hi
vestidors, magatzem, despatxos i
cafeteria, així com una pista poliesportiva, pistes de tennis i de pàdel
i zona d’aparcament.
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Remodelació de la zona esportiva municipal de
Corró d’Amunt. Tot i el rentat de cara que va fer l’Ajuntament
a les instal.lacions de la zona esportiva de Corró d’Amunt després
de la seva adquisició, paral.lelament es va encarregar un projecte de
remodelació en profunditat d’aquest espai per adequar-lo a la seva
utilització per a la pràctica esportiva. Així, es construirà un edifici
que inclourà espais per a vestidors, cafeteria, despatxos i magatzem,
i una pista poliesportiva semicoberta, cinc pistes de petanca, una de
tennis, un circuit de BTT i una àmplia zona d’aparcament.
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