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Les Franqueses
arranjarà la
coberta de les
antigues escoles
Les Franqueses del Vallès
EL 9 NOU

Les Franqueses reformarà la
coberta de les antigues escoles i l’edifici de l’ajuntament.
Les obres es faran a l’estiu,
duraran tres mesos i tenen
un pressupost de 100.000
euros. L’actuació inclou la
reparació de la totalitat de
les diferents cobertes de
l’edifici municipal que daten
de l’any 2012, amb les seves
corresponents canals de
recollida d’aigües pluvials i
els seus baixants, amb una
superfície total d’actuació de
965 metres quadrats.
El principal element que es
reformarà seran les canals,
fetes d’obra i arrebossades
amb morter que són massa
estretes, per la qual cosa
acumulen fàcilment fulles
d’arbres, plomes d’ocells o
nius que provoquen taps. Ara
s’ampliaran per facilitar la
correcta evacuació de l’aigua
de pluja. També es faran
noves gàrgoles i es revisaran
i repararan algunes encavallades de fusta sobre les
quals descansen les cobertes.
L’Ajuntament de les Franqueses és un edifici modernista projectat per l’arquitecte Albert Juan i Torner que,
a més de les dependències
municipals, acollia històricament les escoles. Es va fer
una restauració i reforma per
adequar-lo a la seva funció
actual entre els anys 1984 i
1986 seguint un projecte dels
arquitectes Lluís Cuspinera,
Vicenç Oliveras i Joan Valls.
L’any 2003 es va fer una
altra important actuació per
part de l’Institut Català del
Sòl, que va consistir en la
rehabilitació de les façanes
exteriors i l’any 2009, es va
fer la rehabilitació de les
façanes interiors.

Els cables elèctrics que apareixen en la foto de l’esquerra han desaparegut després dels treballs de soterrament, com es pot veure a la imatge de la dreta

Estabanell manté el ritme inversor
en tecnologia i soterrament de línies
A Granollers, la firma suprimeix el cablejat al carrer Portalet abans de soterrar el del carrer Girona
Granollers
EL 9 NOU

La firma elèctrica Estabanell
Energia, que subministra en
poblacions del Vallès Oriental i Osona, mantindrà el
ritme inversor durant aquest
exercici. L’empresa acostuma
a destinar entre 4 i 5 milions
d’euros anuals a millores a
la xarxa, i aquest 2013 els
recursos per a inversions tindran dues finalitats principals: el soterrament de línies
i les millores tecnològiques.
El soterrament de línies
permeten canviar els cable-

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
ANUNCI
La junta de govern local, en la sessió del dia 16 de gener
de 2013, va aprovar inicialment la modificació de la
fitxa del Molí de Can Moix per tal que pugui ser inclosa
en el Pla Especial del Catàleg de Masies, la qual cosa
s’exposa al públic per un termini d’un mes per tal que es
puguin presentar al·legacions i/o suggeriments.
Sant Esteve de Palautordera, 15 de maig de 2013
L’alcalde,
Salvador Cañellas Baró

jats per altres de més nous i
eficients i, al mateix temps,
reduir l’impacte visual.
Aquestes actuacions eren
més freqüents en èpoques
amb molta obra pública,
però ara l’empresa n’afronta
algunes pel seu compte. És
el cas de l’actuació que s’ha
portat a terme al cèntric carrer Portalet, de Granollers.
“Quan vam electrificar els
carrers de Granollers, ara fa
100 anys, es va superposar al
que hi havia; ara estem fent
soterraments en zones tan
sensibles com el centre, en
punts on encara no s’havien

fet grans obres”, diu el director tècnic, Albert Estapé.
Estabanell treballa ara en
un soterrament més extens,
el del carrer Girona de
Granollers, aprofitant –en
aquest cas sí– les obres públiques que s’hi estan fent. És
el procediment més habitual.
“Aprofitem per coordinarnos amb els ajuntaments: tot
i que la demanda actual no
ho aconsellaria, ens estem
anticipant a la demanda
futura i també millorarem la
capacitat del carrer Minetes
o el passatge Tarafa”.
A més d’aquestes actuaci-

ons, l’empresa elèctrica està
apostant per una altra estratègia de futur: la implantació
de xarxes intel·ligents, per
propiciar projectes de futur
vinculats a les ciutats intelligents. Són sistemes que
milloren l’eficiència, perquè
permeten detectar avaries i
resoldre-les amb més rapidesa i també, a través de
comptadors intel·ligents, dissenyar consums individualitzats per a particulars. “Les
nostres inversions són locals
i queden al territori, perquè
treballem amb operadors de
la zona”, destaca Estapé.

La Diputació posarà semàfors a la
cruïlla de l’institut de Sant Celoni
Les obres d’instal·lació s’adjudicaran la propera tardor
Sant Celoni
EL 9 NOU

La Diputació instal·larà
semàfors a la cruïlla de la
carretera de Campins amb
l’accés a l’institut Baix
Montseny de Sant Celoni per
millorar la seguretat en les
entrades i sortides del centre
educatiu. La mesura respon a
una petició de l’Ajuntament

Divendres, 17 de maig de 2013

que reclamava una actuació
urgent en aquest punt, molt
transitat per alumnes, pares,
mares i professors en les
hores d’entrada i sortida de
les classes. El diputat d’Infrastructures de la Diputació,
Marc Castells, ho ha confirmat aquesta setmana en una
reunió que ha tingut amb
l’alcalde, Joan Castaño.
Algunes mesures, com

l’ampliació de la barrera de
seguretat semirígida de la
vorera d’accés a l’institut, la
millora del pas de vianants
per creuar el vial del TAV o
la millora de la senyalització
de la cruïlla ja es van aplicar
fa mesos. Segons Castells,
l’obra per posar el nou
semàfor es podria licitar a la
tardor, després de fer un conveni amb l’Ajuntament.

