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En els darrers dies han aparegut molts cartells als fanals de Sant Celoni en què es reclama la nova escola

Sant Celoni

Laia Coll

L’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes (AMPA) de 
l’escola Soler de Vilardell, 

de Sant Celoni, ha penjat 
cartells a diversos carrers 
del municipi per reclamar la 
construcció d’un nou edifici 
pel centre escolar. Els cartells 
demanen una educació públi-

ca de qualitat i la construcció 
de l’edifici, però també fan 
referència a altres efectes 
de la crisi econòmica al país 
i, en concret, a Sant Celoni. 
L’objectiu és aconseguir que 

la gent s’impliqui en la mobi-
lització perquè el municipi 
tingui un nou edifici escolar. 
Dimarts de la setmana que 
ve, la direcció de l’escola, 
l’AMPA i l’Ajuntament 
tenen prevista una reunió 
amb el Departament d’Ense-
nyament per demanar, una 
vegada més, l’edifici. “1.500 
aturats a Sant Celoni”, “Edi-
ficis públics infrautilitzats”, 
diuen alguns dels cartells 
que s’han penjat a la carrete-
ra Vella, als carrers Diputa-
ció i Bruc i a les places de la 
Vila, Comtes del Montseny 
i de l’Església. Aquesta ha 
estat una de les accions que 
l’AMPA porta a terme per 
defensar el model educatiu 
del Soler de Vilardell i recla-
mar un edifici que fa set anys 
que esperen. A banda, l’enti-
tat que agrupa els pares dels 
alumnes està recollint firmes 
a favor de la construcció i no 
descarta més actuacions. 
L’edifici, situat al Puigdo-

llers, ja no pot absorbir més 
classes i al pati ja no hi ha 
espai per a més mòduls pre-
fabricats. Fa unes setmanes, 
la regidora d’Educació, Júlia 
de la Encarnación, va afirmar 
que les darreres informaci-
ons d’Ensenyament indiquen 
que no es construirà l’escola 
aquest curs “per falta de 
diners”, tot i que s’hi havia 
compromès i havia reservat 
una partida de 500.000 euros. 

Els pares reclamen amb urgència la construcció del nou equipament

Cartells a Sant Celoni per reclamar 
les obres de l’escola Soler de Vilardell

L’ANC demana que 
Parets s’adhereixi 
als municipis per la 
independència

Parets del Vallès

El coordinador de l’Assem-
blea Nacional Catalana 
(ANC) a Parets, Carles Gil, 
ha presentat una moció per-
què es debati en el proper 
ple de l’Ajuntament en què 
es demana que la localitat 
s’adhereixi a l’Associació de 
Municipis per la Indepen-
dència (AMI). L’ANC no té 
representació a l’Ajuntament 
i per això ha demanat infor-
mació sobre el procés que cal 
fer per tramitat la moció. 

Palautordera celebra 
el Dia del Mercat 
aquest dissabte

Santa M. de Palautordera

L’Ajuntament de 
Palautordera ha organitzat 
aquest dissabte el Dia del 
Mercat en què els clients 
del mercat ambulant rebran 
una bossa de regal i podran 
passejar amb un trenet de 
l’Associació Modelista Fer-
roviària. El mercat ha tornat 
a la plaça de l’Ajuntament 
després de les obres de refor-
ma de l’espai i ha incorporat 
diverses parades de fruita i 
verdures ecològiques.

ANUNCI

ES POSA EN CONEIXEMENT GENERAL QUE LA 
SOCIETAT MERCANTIL AMB CAPITAL ÍNTEGRAMENT 
MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, 
SA, INICIA EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ, 
MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, DE QUATRE PLACES 
D’APARCAMENT, DUES D’ELLES AMB TRASTERS 
VINCULATS, situades al carrer de la Torre Pinós, números 
24-26, en el terme municipal de les Franqueses del Vallès.

L’obtenció de tota la documentació relativa al present 
procediment, així com la presentació de les corresponents 
propostes, podran realitzar-se a les oficines de la societat 
LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA:

Carretera de Ribes, núm. 2 
08520 Les Franqueses del Vallès
Telèfon 93 846 81 64
Fax 93 846 58 97

També es podrà obtenir la documentació a la pàgina web 
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès:
www.lesfranqueses.cat

El termini de presentació de propostes és de vint dies 
naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en horari 
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 hores, i dimarts i 
dijous de 16.00 a 18.00 hores.

Francesc Colomé i Tenas
ALCALDE – PRESIDENT

Les Franqueses del Vallès, 26 d’octubre de 2012

Divendres, 9 de novembre de 2012
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Es crea un grup 
a Granollers per 
ajudar un nen malalt 
de leucèmia del Perú
Granollers

Un grup de persones de 
Granollers sorgit de l’As-
sociació Els 21 Correm pel 
Toti Vinardell, ha creat un 
nou grup que es diu Marcel, 
El Camió per tal de recollir 
fons per la tractament mèdic 
d’un nen de 6 anys malalt 
de leucèmia que viu al Perú 
i té família a Granollers. El 
nen rep atenció ara a la Vall 
d’Hebron. El diumenge 18 
de novembre es farà una 
exhibició de balls llatins a La 
Troca a càrrec de la compa-
nyia Isabel Castro i l’entrada 
costarà 5 euros.

Figaró farà un 
homenatge als 
voluntaris de l’ADF 
Montseny-Congost
Figaró-Montmany

El darrer ple municipal de 
Figaró va acordar, a proposta 
de Figaró Progrés-PSC, fer 
un homenatge als volunta-
ris del poble de l’Agrupació 
de Defensa Forestal (ADF) 
Montseny-Congost, que cele-
bra 35 anys. Es reconeixerà 
la tasca dels voluntaris i, en 
especial, de Jordi Surigué, el 
seu màxim responsable.


