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Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC)
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. Tancat a les tardes

Centre d’Atenció Primària (CAP) de Corró d’Avall
Del 4 al 28, obert dilluns i dimarts de 8 a 15 h; i dimecres, dijous 
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Quan vaig assumir l’alcaldia de les Fran-
queses del Vallès al juny del 2011, un 
dels grans objectius que em vaig marcar 
va ser apropar la gestió de l’Ajuntament 
a la ciutadania. Saber el que pensa la 
gent, saber el que fa el teu Ajuntament. 
Existia una distància massa important 
entre el poble i els seus polítics. Això 
calia solucionar-ho.

És per això que des de l’equip de go-
vern que encapçalo vam decidir engegar 
dos processos participatius perquè els 
franquesins i franquesines poguessin 
escollir en què volien que es convertis-
sin dues grans obres que es van comen-
çar en anteriors mandats però que no 
s’havien portat a terme tal com estaven 
definides en un primer moment per di-
versos motius, bàsicament relacionats 

amb un plantejament sobredimensionat i amb el seu excessiu cost.
Així, l’any 2012 vam promoure el procés participatiu del Falgar i la Verneda (el pri-

mer) del qual en van sortir moltes i bones idees dels veïns i veïnes del municipi, la ma-
joria de les quals es van incorporar al projecte per finalitzar aquesta gran zona verda a 
mig construir ubicada a Llerona, al costat del riu Congost. El resultat d’aquest primer 
procés es començarà a veure en breu, concretament a partir de la propera tardor, que és 
quan adjudicarem les obres per adequar aquest enorme espai per a ús de la ciutadania. 
Aquest parc serà excepcional, tant per la seva bellesa com per la seva integració amb la 
natura que l’envolta.

Pel que fa al procés participatiu per definir els usos del Centre Cultural de Corró 
d’Avall (el segon), el mes passat vam donar a conèixer els resultats de la votació. Els 
ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys havien de votar una de les tres propostes se-
leccionades per la Comissió de Valoració entre totes les idees recollides. Com a alcalde 
estic molt orgullós de l’alta participació obtinguda. Un total de 1.340 persones hi van 
participar –un nombre molt elevat per a aquest tipus de votacions– i la gran majoria, un 
76% dels vots vàlids emesos, ho van fer a favor de la proposta 1, que pretén ubicar en 
l’actual construcció un Centre d’Atenció Primària (CAP), un pavelló poliesportiu de tipus 
1 i una biblioteca municipal i/o sales polivalents de formació i estudi, entre d’altres usos.

Els franquesins i franquesines han parlat i han decidit. Ara ens toca a nosaltres bus-
car el finançament necessari per poder portar a terme aquesta proposta, que canviarà 
totalment la fesomia del solar situat entre els carrers Tagamanent, Onze de Setembre 
i Verge de Montserrat, que avui dia acull l’estructura de formigó degradada coneguda 
amb el nom de Centre Cultural de Corró d’Avall. I no només canviarà el seu aspecte, sinó 
que acollirà una sèrie de serveis molt necessaris per a la població de Corró d’Avall, així 
com de Corró d’Amunt, Llerona i Marata, però també per a Bellavista.

Per últim, vull anirmar-vos, com cada any, que participeu en les festes majors del 
municipi que encara queden per celebrar. La primera a arribar serà la de Corró d’Amunt, 
a primers d’agost. La següent, la de Llerona, la setmana abans de la Diada, i la darrera, 
la de Corró d’Avall, del 18 al 21 de setembre. Gaudiu-ne molt, és el millor homenatge 
que podem fer a la gent que treballa desinteressadament en la seva organització i una 
manera fantàstica i agradable de continuar fent poble. Visca les festes majors de les 
Franqueses!

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde

[ sumari ]
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La proposta 1, sociosanitària, cultural i 
esportiva, guanya el procés participatiu 
amb el 76% dels vots

L
’alcalde i regidor de Participació Ciutadana, Francesc Colo-
mé, va donar a conèixer els resultats del procés participatiu 
del Centre Cultural de Corró d’Avall el dijous 10 de juliol. En 
total, hi van votar 1.340 persones (89 vots nuls). 

La proposta més votada va resultar la 1, la proposta sociosani-
tària, cultural i esportiva, que inclou un Centre d’Atenció Primària 
(CAP), un pavelló poliesportiu i una biblioteca i/o sales d’estudi, en-
tre d’altres equipaments. La proposta 1 va rebre 956 vots (76,42%); 
la proposta 2, de dinamització econòmica i social, va recollir 155 vots 
(12,39%); i la proposta 3, de protecció de l’edifici, sense definició 
d’usos actuals, va aplegar 140 vots (11,19%).

L’alcalde, Francesc Colomé, va mostrar-se orgullós del nivell de 
participació. Segons l’alcalde, la proposta guanyadora respon a les 
necessitats del municipi: “Les Franqueses té gairebé 20.000 habi-
tants i necessita un CAP més gran per atendre tota la seva població. 
A més, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ja 
ha assegurat que si l’edifici s’adeqüés, pagaria un lloguer per instal-
lar-s’hi. Pel que fa al pavelló poliesportiu, un estudi del Pla Integral 
d’Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC) revela que les Fran-

VOTS PER POBLES
Corró d’Avall
Bellavista
Llerona
Corró d’Amunt
Marata
Nuls
TOTAL

VOTS CENSATS
7.043
6.770
1.104
318
151

15.386

VOTS RECOMPTATS
936
186
90
28
11
89
1.340

% PARTICIPACIÓ
13,29
2,75
8,15
8,81
7,28

VOTS PER PROPOSTES

Llegenda

Proposta 1. Sociosanitària, cultural i esportiva

956 vots
76,42%

155 vots
12,39 %

140 vots
11,19 %

Proposta 2. Dinamització econòmica i social 

Proposta 3. Protecció de l’edifici, sense definició d’usos actuals
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La Policia Local ja disposa de dos quads 
per reforçar la patrulla rural

L
a recent recuperada patrulla rural de la Policia Local ja uti-
litza dos quads nous per rondar pels nuclis de Llerona, Corró 
d’Amunt i Marata i per tots els camins que arriben a totes les 
masies del municipi. 

Segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos, “es va 
decidir tornar a engegar aquesta unitat arran de la demanda dels 
veïns i veïnes de les zones més aïllades del municipi, ja que en el 
darrer any han augmentat els robatoris en aquest tipus d’habitatges. 
Després d’uns mesos de funcionament del servei de patrulla rural, 
hem trobat convenient reforçar-lo amb l’adquisició de dos quads que 
permetin als agents moure’s per camins sense asfaltar”. 

Els dos nous vehicles es van presentar a la premsa el dimecres 
25 de juny. Els quads, d’una cilindrada de 570 cc, estan equipats amb 
una gran maleta a la part posterior i porten sirena. Són de la marca 
Polaris i han tingut un cost de 8.000 euros més IVA cadascun.
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Un dels policies locals de les Franqueses que forma part de la patrulla
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Moment del recompte de vots davant del secretari de l’Ajuntament

queses té un dèficit d’un pavelló poliesportiu per satisfer les deman-
des de la seva població. Finalment, pensem que en una zona on hi ha 
una concentració de centres educatius -l’Institut El Til·ler, l’Escola 
Joan Sanpera i Torras o l’Escola Camins- precisa d’una biblioteca i/o 
de sales d’estudi”. La proposta 1 també preveu un hotel d’entitats; 
les oficines dels serveis municipals de Cultura, Educació, Infància 
i Joventut i de Polítiques Socials; o un arxiu municipal. També es 
contempla l’enjardinament i adequació de l’entorn públic que rodeja 
l’edifici. L’equipament està situat en un solar de 6.943,36 m2 entre 
els carrers Tagamanent, Onze de Setembre i Verge de Montserrat. 

Bellavista, ple de 
vida!

E
l divendres 3 d’octubre tindrà lloc una presentació popular 
del documental Bellavista, ple de vida!, a les 21.15 h, a la pla-
ça Major de Bellavista. Abans de la projecció, es preveu un 
cercavila amb el grup Drinking Always Marching Band, se-

guit d’una actuació del Grup de Diables Els Encendraires i d’un sopar 
popular, on tothom que ho vulgui pot participar-hi portant-hi algun 
plat. Aquest documental ha estat una iniciativa de les entitats que 
conformen la Taula d’Entitats per a la Millora de Bellavista i ha 
comptat amb el suport del Pla de Barris. El procés es va iniciar el 
mes de gener passat i va culminar amb la filmació de la Festa Major 
de Bellavista. Per a la serva realització s’ha comptat amb la produc-
tora Metròpoli Vídeo Films.

La crònica de la formació del veïnat de Bellavista, a partir de 
les diferents mirades dels seus veïns, centra la línia argumental 
d’aquest documental en tres eixos: la configuració urbanística, l’as-
sociacionisme i els moviments migratoris. El documental, al mateix 
temps que explica la realitat de Bellavista partint de l’actualitat i re-
alitzant flaixos històrics, retrata la qualitat humana de les persones 
que hi viuen i que han fet possible que Bellavista esdevingui el que 
és avui dia.
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Aprovació inicial d’una normativa  per a 
la concessió d’ajuts a entitats socials

L
a sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que es va celebrar 
el dijous 26 de juny va aprovar inicialment la normativa per 
atorgar ajuts econòmics a les entitats que realitzin actuacions 
en l’àmbit de polítiques socials, és a dir, que duguin a terme 

accions destinades a la promoció i al benestar social al municipi. 
La regidora de l’àrea de Polítiques Socials, Gisela Santos, va 

explicar que l’aprovació d’aquesta normativa és necessària perquè 
l’àrea no disposa d’unes bases que li permetin concedir ajuts a les 

entitats que organitzin actes i impulsin accions solidàries a les Fran-
queses. La regidora va explicar que per al que resta d’any hi ha una 
partida de 8.000 euros en subvencions per donar a les associacions 
que ho sol·licitin. 

La proposta es va aprovar per unanimitat però va rebre la crítica 
del regidor de LFI, Rafael Bernabé, que va demanar la creació d’un 
registre únic d’entitats per evitar que les associacions i els clubs de-
manin subvencions per duplicat a diferents àrees de l’Ajuntament.

L’Ajuntament agraeix la tasca de 
l’associació Harmonia 2.0 a les escoles 

E
l Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut 
va voler reconèixer públicament la tasca que els membres de 
l’associació Harmonia 2.0 realitzen a les escoles i instituts de 
les Franqueses. 

El dimarts 1 de juliol, en un acte d’agraïment, la regidora d’Edu-
cació, Rosa Maria Isidro, va felicitar els vuit voluntaris de l’Assocaició 
per la seva aportació desinteressada i il·lusionada a l’ensenyament 
públic i de qualitat i va obsequiar-los amb un exemplar del llibre His-

tòria de l’Escola Pública de les Franqueses de la Col·lecció Les Fran-
queses. Els voluntaris homenatjats van ser: Ponciano Velázquez, 
Genís Guàrdia, Maria Rosa Estrada, Maria Mercedes Amorós, Jorge 
Mercader, Joan Enric de Solà, Pruden Panadès i Antoni Maria Riera. 

Si us voleu posar en contacte amb aquesta associació, ho po-
deu fer a través de l‘adreça electrònica voluntariat.lesfranqueses@
gmail.com. Voluntaris de l’associació amb la regidora i els tècnics d’Educació

M
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Premis del 1r 
Concurs de Dibuix 
d’Educació Viària

E
l dimarts 17 de juny es van lliurar els premis del 1r Concurs 
de Dibuix d’Educació Viària Escolar de les Franqueses. Els 
deu treballs guardonats van ser escollits entre els 200 di-
buixos de nens i nenes de 5è de primària de quatre de les 

cinc escoles de les Franqueses que van participar al concurs. Aquest 
concurs de dibuix d’educació viària s’emmarca dins el programa de 
jornades formatives de mobilitat segura que ofereix des de fa anys 
la Policia Local a tots els centres d’educació primària del municipi.

1r premi: Elena Muñoz; 2n: Agnès Casajoana; i 3r: Salma El Mihaoubes
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Lliuren el Premi 
Pep Blanchart a 
l’AEH LF

Les franquesines van guanyar al Sant Quirze per 11 a 13
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L’aleví femení del 
PME, campió de la 
Granollers Cup

Moment de l’entrega del premi al president de l’AEH LF, Rafael Rosario
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L
’aleví femení de les Franqueses va guanyar les semifinals de 
la Granollers Cup al BM Cardedeu per 29 gols a 23. Aquesta 
victòria els va obrir les portes a la gran final contra el Sant 
Quirze, que va acabar amb la glòria de les franquesines en 

guanyar per 11 a 13.
Enguany 9 equips d’handbol de les Franqueses han participat a 

la Granollers Cup, al mes de juny: dos alevins masculins, un aleví 
femení, un infantil femení, un infantil masculí, un cadet femení, dos 
cadets masculins i un juvenil femení. El cadet masculí B va perdre 
contra el BM Granollers Vallbona per una diferència de tan sols dos 
gols. El cadet femení també va perdre contra l’equip estranger, del 
Tyistubben, i el BM Castellón va vèncer el juvenil femení.

D
urant la Granollers Cup es va lliurar, per sisè any consecu-
tiu, el Premi Pep Blanchart, dedicat a l’excel·lència organit-
zativa d’una entitat esportiva. 

Enguany el premi ha estat per a l’Associació Esportiva 
Handbol Les Franqueses, a qui valoren per la seva trajectòria tant 
esportiva com social, segons explicava Pep Blanchart, gerent del 
Balonmano Granollers.

L’AEH Les Franqueses va néixer l’any 2007 amb la desaparició de 
l’antic CE Les Franqueses i ja disposa de 14 equips (cinc de femenins, 
vuit de masculins i un prebenjamí). L’associació també disposa d’una 
escola d’handbol, el cadet femení de la qual ha disputat la final del 
Campionat d’Espanya aquest últim any.
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Recepció per l’ascens a Segona catalana 
del CE Llerona i del CF Bellavista Milan

A
mb la voluntat de reconèixer públicament la bona tempo-
rada del primer equip masculí del Club Esportiu Llerona i 
del Club de Futbol Bellavista Milan, l’Ajuntament va organit-
zar dos actes d’homenatge. El dimarts 1 de juliol, l’alcalde, 

Francesc Colomé, i el regidor d’Esports, José Ramírez, van rebre els 
jugadors del CE Llerona a la sala de plens i, el dijous 3 de juliol, van 
convidar els jugadors del CF Bellavista Milan. 

Els actes van consistir en el lliurament d’una placa commemorativa 
per part de les autoritats locals als representants dels clubs, la sig-
natura dels jugadors en el llibre d’honor del municipi, una fotografia 
de grup i, per acabar, un piscolabis per a tots els assistents. Tant 
el president del CE Llerona, Jaume Viñas, com el president del CF 
Bellavista Milan, Francisco Javier Martínez, van agrair el suport 
institucional i van demanar la continuïtat d’aquesta col·laboració.

Homenatge al CF Bellavista Milan
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Homenatge al CE Llerona

L’alcalde Francesc Colomé entrega el trofeu a Marià Yeste, millor tècnic 
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Els Premis Olímpia, celebrats al municipi

L
a segona edició dels Premis Olímpia, organitzats pel Depar-
tament d’Esports de la Diputació de Barcelona, va concedir a 
Marià Yeste, de les Franqueses, el guardó en la categoria de 
millor tècnic esportiu. 

La gala es va celebrar a finals de juny al Teatre Auditori de Be-
llavista i va ser presidida pel diputat d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, Josep Salom, i l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé. També hi van ser presents Miquel Buch, president de l’As-
sociació Catalana de Municipis, el senador Josep Maldonado, i altres 
alcaldes i regidors. El jurat estava format per vàries personalitats de 
l’esport català i del periodisme esportiu del país. 

Enguany, les comarques triades per als Premis Olímpia han es-
tat el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme.

Les noies del BMG femení d’handbol van ser les guanyadores en 
la categoria de millors esportistes i a la millor gesta esportiva.
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20 anys de foc 
d’Els Encendraires

L
a revetlla més explosiva del municipi va ser la del Grup de 
Diables Els Encendraires, que aquest any ha celebrat el seu 
20è aniversari. Per commemorar aquesta llarga trajectòria, 
el 23 de juny el grup va organitzar una jornada d’actes a la 

plaça de l’Ajuntament.
Al matí hi va haver la Gimcana endiablada, una sèrie d’activitats i 

tallers per als més petits en què van participar casals infantils mu-
nicipals i famílies (podeu buscar les fotografies al Flickr de l’Ajun-
tament). A la tarda i vespre hi van haver actes diversos en relació al 
foc. La festa va cloure’s a la nit amb una revetlla acompanyada de 
botifarres ran de foguera i la música de Germà Negre i DJ Barretina 
Sound System. 

A més a més, unes setmanes abans, Els Encendraires van expo-
sar les seves bèsties de foc al vestíbul de l’Ajuntament i van pintar un 
mural amb motiu d’aquests 20 anys d’espurnes i rauxa.
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La Festa Jove de la 
Música, una marató
d’exhibicions

D
ivendres 20 de juny, la plaça de l’Espolsada va ser l’expo-
sitor de nombrosos grups artístics de les Franqueses que 
no van deixar perdre l’oportunitat d’exhibir-se. La festa, or-
ganitzada per l’àrea d’Infància i Joventut, va començar a la 

tarda amb les interpretacions dels joves alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música Claudi Arimany. També van passar per l’escenari 
EnDansa, les espectaculars Teles en escena i les masterclass de hip 
hop, zumba i salsa del Moving. Garbuix, que enguany celebra el seu 
25è aniversari, també va col·laborar en la festa. L’equip de redacció 
de la revista va fer el lliurament dels premis del seu concurs perio-
dístic. Acte seguit, la plaça va reprendre l’activitat musical amb les 
actuacions d’Albert Solà, les Reines del Pop, el duet rocker Empty 
Cage, i els exitosos Acció. Un total de 400 persones van viure la festa.

Els Encendraires han pintat un mural a la Casa del Bon Repòs Classe oberta de Moving
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Benvolguts lleronins i lleronines, 

Desitjo que estigueu passant un bon estiu. Ben aviat arribarà 
la nostra Festa Major, i com els darrers dos anys, aquesta 
també tindrà novetats. L’any passat vam inaugurar la placa de 
l’Himne de Llerona i, fa dos anys, les portalades de la rotonda.

Aquest any estrenarem “carpa”, que quedarà instal·lada per 
poder gaudir d’un gran espai per a totes les nostres festes i 
per al sopar de Festa Major. Vull agrair des d’aquí a la Carme 
i la família de Can Capella la bona predisposició que van mos-
trar en l’ús dels terrenys.

Al setembre també estrenarem la seu social per a la gent 
gran al carrer de la Font, compartirem la seu amb el Club 
Esportiu Llerona. Aquesta tardor està previst fer-hi un taller 
de memòria i una xerrada sobre alimentació saludable. En de-
finitiva, serà un local per gaudir-ne i per fer petar la xerrada.

Esperant poder retrobar-nos ben aviat, que tingueu un bon 
estiu i bona festa major.

Rosa Maria Pruna
Presidenta del Consell del Poble de Llerona

Corpus de flors, 
processons i catifes

L
a Festivitat de Corpus Christi es va celebrar, el 22 de juny 
passat, a les parròquies de Santa Eulàlia de Corró d’Avall i de 
Sant Mamet de Corró d’Amunt.

A Corró d’Avall la processó va començar cap a les set del 
vespre, un cop va acabar la missa. La custòdia va sortir de l’església 
en mans del rector de la parròquia de Santa Eulàlia, mossèn Sergi 
González, que sota el pal·li va anar recorrent els carrers guarnits 
amb una vintena de catifes. Un cop van tornar a l’església l’Agrupa-
ció Santa Eulàlia de Corró d’Avall va oferir a tothom una xocolatada.

A Corró d’Amunt, enguany es van fer cinc catifes confecciona-
des pels veïns del poble en col·laboració amb la parròquia de Sant 
Mamet. Després de la missa solemne cantada, oficiada pel mossèn 
Josep Cardús, es va fer la processó i benedicció amb el Santíssim 
Sagrament.
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[ consell del poble de Llerona ]
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La processó l’encapçalaven els infants que havien fet la primera comunió Fe Fernández, la llibretera de L’Espolsada

Premiada la feina 
de la llibretera Fe 
Fernández

F
e Fernández, propietària de la llibreria L’Espolsada, ha rebut 
el premi Memorial Pere Rodeja. El Gremi de Llibreters la va 
premiar en reconeixement a la seva tasca de difusió cultural. 
Aquesta és la segona ocasió en què guardonen Fe Fernández. 

El 2011 la Cambra del Llibre li va otorgar el premi Memorial Ferran 
Lara, que distingeix un jove emprenedor del sector, en el seu cas 
per tirar endavant el somni de crear una llibreria amb una fórmula 
d’èxit. Aquest any en fa set que L’Espolsada va obrir les seves por-
tes a les Franqueses. Actualment, la llibreria és seu de tres clubs 
de lectura –un d’adults, un de juvenil i un d’infantil– i escenari de 
presentacions i tertúlies literàries amb gran poder de convocatòria. 

Greixos Vila explica 
el canvi d’activitat 
al Consell del Poble 

L
a sessió ordinària del Consell del Poble de Llerona, celebrada 
el dilluns 7 de juliol, va comptar amb la participació d’un dels 
propietaris de Greixos Vila, Joan Vila, que va explicar les no-
vetats que darrerament s’han produït a la fàbrica. 

Greixos Vila va ser l’origen del grup Garnova, que fa dos anys 
va unir-se a la multinacional alemanya Saria. Arran d’aquella fu-
sió les activitats de l’empresa s’han readaptat. Fins el passat 1 de 
maig, la planta de Llerona processava fins a 18 tones per hora de 
carn i estava en funcionament les 24 h del dia. El procés pel qual el 
producte es convertia en greix generava bafs i gasos perquè la carn 
havia d’escalfar-se a altes temperatures. Aquesta activitat produïa 
olors desagradables, a més de múltiples sorolls de la maquinària. 
Ara, segons va informar Joan Vila, aquesta planta s’ha traslladat a 
Olot on hi ha unes instal·lacions més eficients i menys contaminants.

Els veïns i veïnes de Llerona, que feia anys que es queixaven de 
les molèsties que generava Greixos Vila, van rebre la notícia del 
trasllat de l’activitat amb satisfacció. Des de fa dos mesos la fàbrica 
de Llerona es concentra a comercialitzar greix, productes derivats 
de l’oli de fregir i a fer d’intermediària de productes càrnics.  
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[ actualitat ]

Jocs infantils nous al parc Mas Colomer

El parc des del carrer de la Riera, a Corró d’Avall

M
. V
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Comencen els treballs de renovació de 
la pintura vial

A
l mes de juliol l’àrea d’Obres i Serveis va iniciar la renovació 
de la pintura vial del municipi. L’objectiu d’aquests treballs és 
millorar la seguretat vial aprofitant una època en què la den-
sitat de trànsit disminueix considerablement. Les obres de 

manteniment de la senyalització horitzontal van començar a Bellavis-
ta. En determinats carrers, un dels canvis més notables que s’hi re-

alitza és la nova senyalització dels aparcaments que actualment te-
nen les places pintades en semibateria. En principi, els aparcaments 
continuaran sent en semibateria però se n’invertirà el sentit, de ma-
nera que els cotxes no hi podran aparcar de cara sinó que hauran 
de maniobrar per estacionar fent marxa enrere. Així, quan els cotxes 
surtin de l’aparcament ho podran fer de cara i tindran més visibilitat.

E
l parc del Mas Colomer ha estat objecte de diverses millores 
en les últimes setmanes, entre elles la instal·lació de tanques 
i més mobiliari urbà de lleure infantil. El 20 de maig s’hi van 
començar a canviar les tanques: s’ha substituït la tanca que 

vorejava el carrer de la Riera i el parc per una de llistons de fusta 
que en reforça la seguretat. Com a novetat, també s’ha instal·lat una 
tanca interior en forma oval que encercla una zona d’ús infantil i que 
inclou un tobogan, gronxadors, un sorral, un balancí doble i molles 
individuals. 

Un parc molt concorregut
Situat al costat de l’Escola Guerau de Liost i a poca distància de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall, el parc del Mas Colomer 
és un parc amb molta afluència d’infants i esportistes, com també de 
famílies que els caps de setmana n’aprofiten els avantatges del mo-
biliari urbà i de l’espaiós entorn natural. És per aquest alt rendiment 
del parc que l’àrea d’Obres i Serveis hi ha realitzat aquestes millores.

També es protegeix el parc del passeig del Tagamanent
A mitjans de maig també es va instal·lar una tanca igual al parc in-

fantil temàtic del conte del Patufet de Pilarín Bayés, a sota de l’Es-
cola Joan Sanpera. El parc, ubicat al passeig del Tagamanent, s’hi 
va instal·lar a l’octubre de l’any passat perquè no n’hi havia cap de 
proper a l’Escola i per aquella zona hi passaven molts nens i nenes.
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Es presenta el projecte per urbanitzar 
el sector C de Corró d’Amunt

E
l Consell del Poble de Corró d’Amunt va celebrar una sessió 
extraordinària el dilluns 16 de juny al vespre per presentar el 
Pla Parcial i projecte d’urbanització del sector C.

Els terrenys inclosos dins del sector C es troben al peu 
de la carretera BV-5151 que travessa el nucli urbà del poble, just al 
davant de la zona que ja està urbanitzada. Al sud limita amb els ha-
bitatges de la carretera que va cap a l’urbanització de Can Suquet i, 
al nord, amb les Antigues Escoles de Corró d’Amunt. Mentre a l’oest 
hi ha la carretera de Cànoves, a l’est hi trobem camps de conreu. Els 
propietaris dels terrenys són tres particulars i van ser els encarre-
gats de presentar el projecte al Consell del Poble. 

El Pla Parcial del Sector C desenvolupa el planejament urbanís-
tic, previst en el vigent Pla General d’Ordenació de les Franqueses, 
d’ús residencial. Es resol la seva integració amb la vialitat i edificaci-
ons existents, donant continuïtat a les infraestructures i als serveis.

El sector consta d’un total de 20.973,35 m2, 1.258,40 m2 dels 
quals seran destinats a zona d’equipaments, 2.114,38 m2 a zona ver-
da, 5.694,21 m2 a vialitat, i la superfície restant a zona residencial, 
on es crearan 14 noves parcel·les per a habitatges unifamiliars i 
una parcel·la per a tres edificis plurifamiliars amb 17 habitatges 
cada un i usos compatibles (per exemple: petits comerços a la planta 
baixa dels edificis). 

La conveniència i justificació del Pla Parcial ve donada principal-

ment per raons d’utilitat pública i d’interès social. L’Ajuntament té 
interès a disposar d’una zona d’ús residencial a Corró d’Amunt, que 
actualment té el seu sòl residencial esgotat. Pel que fa als propie-
taris, si s’aprova el projecte, es consolida el seu dret a urbanitzar 
però també se’ls obliga a cedir part dels terrenys per a construir 
equipaments públics i zones verdes de lliure accés així com alguns 
habitatges de protecció oficial.

El Sector C, just davant del nucli urbà de Corró d’Amunt

M
. V

iu
re

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Lliris i gramínies a la plaça Major

L
’àrea d’Obres i Serveis ha fet plantar flors als dos talussos 
que hi ha entre la plaça Major de Bellavista i el parc que queda 
just a sota. L’actuació es va dur a terme durant la darrera set-
mana del mes de juny, abans de la Festa Major, i va consistir 

a netejar la zona i preparar la terra per plantar 136 lliris africans i 
886 gramínies. També es va instal·lar un sistema de reg nou perquè 
el que hi havia s’havia deteriorat amb el pas del temps i malgastava 
aigua. Pel que fa al talús que queda a sota del parc, tocant als habi-
tatges del carrer Major per la part baixa, s’hi van podar els arbus-
tos existents. La plantació i adequació de l’espai va anar a càrrec de 
l’empresa Tahler. 

Paral·lelament a aquesta actuació, l’àrea d’Obres i Serveis va 
substituir els pals de la tanca de fusta de la plaça Major que estaven 
malmesos i en va col·locar de nous en els espais on la fusta havia 
desaparegut perquè s’havia podrit a conseqüència de la pluja.

M
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S’han enjardinat els dos talussos que hi ha a la plaça Major de Bellavista
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Esteve Ribalta 
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses

Grup Municipal Les Franqueses Imagina

Francesc Colomé 
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió

La llei de consultes populars no referendàries s’aprova en comissió amb una àmplia majoria. La Comissió d’Afers Institucionals del Par-
lament de Catalunya va aprovar el dictamen de la llei de consultes populars no referendàries. Aquesta aprovació en comissió suposa l’últim 
pas abans que aquesta llei sigui aprovada de forma definitiva pel Ple del Parlament de Catalunya el proper mes de setembre. Un marc legal 
per al 9-N. La llei de consultes populars no referendàries és la llei que empararà la consulta i permetrà que els catalans i catalanes puguin 
decidir democràticament el seu futur. VOLEM VOTAR. VOLEM DECIDIR LLIURAMENT EL NOSTRE FUTUR.

El valor afegit que el PSC ha aportat al govern municipal de les Franqueses del Vallès es quantifica políticament i econòmicament a fa-
vor de les necessitats socials dels nostres ciutadans. Gràcies a aquest contrapès, hem triplicat esforços en Polítiques Socials, i de forma 
transversal hem redirigit la resta de regidories a propiciar l’equilibri social del municipi. Des de  les àrees governades pel PSC hem treballat 
amb aquest objectiu. La importància dels plans d’ocupació des de la Llei de Barris, que han generat molts llocs de treball. Les facilitats a 
l’emprenedoria i autoocupació des de l’àrea d’Activitats. Les polítiques de proximitat amb la Policia als barris i als nuclis. I un Urbanisme 
per dignificar, i amb la finalitat d’evitar barreres socials i prevenir la marginació i el conflicte social. Per això no podem renunciar i perdre la 
subvenció per remodelar i dignificar la plaça d’Espanya que ens farà millors a tots els ciutadans de les Franqueses.

L’ESCOLA CAMINS ENS COSTARÀ MOLT MÉS CARA. Ha arribat la sentència que obliga l’Ajuntament a pagar als propietaris dels terrenys de 
l’Escola Camins 378.000 € per incompliment del conveni de requalificació que es va pactar i que preveia reconvertir el sòl rústic en urbà per 
compensar els propietaris. Les divergències internes del govern municipal sorgit de la moció de censura no van permetre aprovar la requa-
lificació i ara la justícia ha donat la raó als propietaris dels terrenys, que cobraran a preu de zona urbana. Per tant, un error polític d’aquell 
govern l’acabarem pagant entre tots. A més, l’Ajuntament haurà de pagar les obres d’urbanització de l’entorn de l’Escola Camins que encara 
s’ha de fer perquè no es durà a terme la unitat d’actuació aprovada. Les gestions per a la instal·lació de l’escola ens costarà molt més del 
previst per la mala gestió del govern municipal.

El passat dijous dia 26 de juny vam participar d’una concentració de suport a la  ILP per una Renda Garantida Ciutadana. Diversos municipis 
es van sumar a la crida dins el programa d’activitats de la “Setmana de la Dignitat”, organitzada conjuntament amb altres entitats que seguei-
xen lluitant per la justícia social al nostra país. Des de LFI seguim donant suport a aquesta iniciativa que lluita per una llei que faci complir 
l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia, article que fa referència  al dret de tota persona a una renda que li garanteixi els mínims per una vida 
digne. Tots som coneixedors dels estralls que la crisi econòmica a fet en el nostra país, un de cada 5 catalans disposen de rendes inferiors als 
llindars de pobresa i l’any 2011 196.800 llars a Catalunya tenien tots els seus membres a l’atur. Més que mai calen polítiques que parteixin de 
la ciutadania i de les seves necessitats reals, prioritzant per damunt de tot  la seva dignitat. 
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Javier Álvarez
Grup Municipal Partit Popular

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

MEJORANDO NUESTROS SERVICIOS. Con orgullo y gran acogida ha culminado otro ciclo más de cursos de formación en el área de Dinami-
zación Económica de Can Ribas. Los próximos cursos comenzarán a partir del mes de septiembre, para los cuales invitamos a todas aquellas 
personas que estén interesadas, a inscribirse y participar en los mismos. Pero más allá de los cursos tradicionales que normalmente ofre-
cemos, tales como informática, inglés, curso para camareros, etc., uno de nuestros grandes objetivos es el poder ampliar la oferta y variedad 
de formación, pudiendo llegar a ofrecer también cursos más especializados y que cuenten con certificados profesionales. Para alcanzar este 
objetivo había que reformar las instalaciones de Can Ribas, adaptando la medida de las aulas a lo que exige la normativa. Presentamos dis-
culpas a los usuarios por las molestias causadas, pero esperamos tener todo listo y preparado para septiembre.

Aquest butlletí és per l’agost i pel setembre. Això vol dir que quan surti el proper ja haurem celebrat l’11 de setembre. Això vol dir que, un cop 
més, els franquesins i franquesines tenim l’oportunitat de deixar constància de la nostra voluntat de llibertat. No demanem drets. El drets 
els tenim com a persones i com a poble. Demanem respecte pel seu exercici.  I cal que tots fem pinya. Cal que d’aquí a uns anys, no gaires, 
quan les pàgines que entre tots estem escrivint formin part de la Història i els nostres fills o els nostres nets ens preguntin on érem nosaltres 
puguem respondre que vàrem ser al nostre lloc; que com els nostres avantpassats d’ara fa tres-cents anys, vàrem defensar les llibertats 
de Catalunya. El setge encara dura. Els canons disparen cada divendres, des del Consell de ministres espanyol, noves bombes contra els 
nostres drets, les nostres Institucions, i el nostre futur. I aquest cop no signarem cap rendició. Salut i força!

(El Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqueses no publica el seu escrit)

ROTONDA A LA CRUÏLLA DE MARATA. PxC, en el Ple municipal de setembre de 2011, varem demanar que es fes una rotonda a la carretera 
(BV-5151) de Cànoves per tal d’evitar els accidents que ens han precedit. Varem plantejar que es fes una rotonda, donat que les bandes sono-
res i les diferents mesures aplicades no han funcionat. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat, i donat que la competència d’executar 
les obres és de la Diputació, ja ens consta que s’ha iniciat la contractació per tal de realitzar les obres corresponents. Així que, properament 
es donarà compliment de la moció sol·licitada per Pxc i esperem que es construeixi ja la rotonda per veure que definitivament es redueixi el 
nombre d’accidents en les nostres carreteres.
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FESTA MAJOR DE 
CORRÓ D’AMUNT

01 divendres (agost) 
Inauguració de l’exposició “Sant Mamet, escal-

dums i ballaruca, records de la Festa Major de 

Corró d’Amunt”*. Entrada lliure. Informació: 609 

120 832 (Rosa Estrada)

20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Exposició del 12è Concurs de Fotografia. Tema 

“Endevina on és?”*. Entrada lliure. Informació: 

678 313 534 (Carme Castellà)

20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Exposició de pintura*. Entrada lliure. Informació: 

679 309 005 (Elisa Martínez)

20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

32a Botifarrada popular. Preu: 5 euros

21 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Club Petanca Corró d’Amunt

Teatre amb la comèdia Per amor a la pasta a 

càrrec del Grup de Teatre Boina

22 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Grup de Teatre Boina

Concert a càrrec del grup Palet Band

23.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Amunt

Org. Bar de la Zona Esportiva Municipal

Missa solemne de Festa Major. Cant dels goigs

12.30 h Església de Sant Mamet

Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Espectacle infantil: Martingales a càrrec de la 

companyia Lisdigital

17.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Amunt

Org. Consell del Poble del Corró d’Amunt

Taller d’escaldums, a càrrec d’en Pep Salsetes. 

Informació: 609 120 832 (Rosa Estrada) / 938 710 

621 (Glòria Puig)

18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Partit de futbol de Festa Major: solters contra 

casats

18 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Unió Esportiva Corró d’Amunt

Xocolatada

19 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt

Havaneres a càrrec del grup Ultramar i rom 

cremat per a tothom

21.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt

*Horaris de les exposicions: divendres, 1 d’agost, 

de 20 a 22 h; dissabte, 2 d’agost, d’11 a 13 i de 17 a 

22 h; i diumenge, 3 d’agost, d’11 a 13 i de 17 a 22 h

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt, Club Ciclista Corró d’Amunt, Club 

Petanca Corró d’Amunt, Grup de Teatre Boina, 

Unió Esportiva Corró d’Amunt i Parròquia de Sant 

Mamet de Corró d’Amunt

Col·l. Ajuntament de les Franqueses

“Si el febrer riu, 

el fred reviu”[ agenda ]

Jocs infantils tradicionals

18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Torneig de Petanca. Premi Consell del Poble de 

Corró d’Amunt

18 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Club Petanca Corró d’Amunt

Circ amb l’espectacle Pirates del Circ a càrrec de 

la companyia Tot Circ

19 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Entrenaments lliures de la Copa Derbi Variant

19 h Camp de Can Blanxart

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Sopar de Festa Major. Preu: 13 euros i 8 euros 

per als nens i nenes. Venda de tiquets: a les Anti-

gues Escoles, del 29 de juliol a l’1 d’agost, de 18 a 

20 h. Informació: 938 434 057 (Dolores Pérez)

21 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Ball de Festa Major a càrrec del grup Orgue de 

Gats

23.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt

2a Competició 3 h de resistència de Derbi 

Variant, puntuable per a la Copa Derbi Variant. 

Informació: 662 055 360 (Xavier Monells)

10 h Camp de Can Blanxart

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

02 dissabte (agost) 
Esmorzar amb bicicleta per a grans i petits

10 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

Castell d’inflables d’aigua

12.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt

03 diumenge (agost) 
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“Si el febrer riu, 

el fred reviu”

“Vinet, qui et va batejar?

L’agost, que em va remullar”

“Claus per a una criança emocionalment saluda-

ble” a càrrec de la psicòloga Yolanda Salvatierra

17.30-19 h Centre Cultural de Bellavista 

Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant

18 dijous (set.)

Espais de lectura. El plagi, de Sílvia Romero

18 h Biblioteca Municipal

23 dimarts (set.)

Juguem amb el cos!

17.30-19 h Aula rural Ca Puxi (Cànoves i Samalús)

Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant

25 dijous (set.)

4t TROFEU AJ. DE LES FRANQUESES

Preliminar. 6 de setembre Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt

17 h Cèltic Les Franqueses-AE Ramassà 

18 h US Corró d’Amunt-equip perdedor del 

primer partit 

19 h Equip guanyador del primer partit-US 

Corró d’Amunt

9 de setembre Zona Esportiva Municipal de 

Corró d’Avall

20.45 h CF Bellavista Milan-CF Les Fran-

queses 

22 h CE Llerona-1r equip del preliminar

Final. 10 de setembre Zona Esportiva Munici-

pal de Corró d’Avall

20.45 h Tercer lloc-quart lloc 

22 h Final 

Coorganitza: US Corró d’Amunt 

Diada Nacional de Catalunya

10.30 h Conferència 10 de novembre: l’endemà a 

càrrec del periodista Vicent Sanchis a la sala de 

plens de l’Ajuntament

11.30 h Seguici des de la plaça de l’Ajuntament 

fins al monòlit del passeig del Tagamanent 

11.45 h Ofrena floral; lliurament de les signa-

tures dels ciutadans i ciutadanes que donen 

suport a la convocatòria de la consulta del 9N 

per part dels membres de l’ANC de les Fran-

queses als representants del municipi; i cantada 

d’Els Segadors davant el monòlit del passeig del 

Tagamanent

12 h Audició de música tradicional a càrrec d’Els 

Garrofers i piscolabis popular davant el monòlit 

del passeig del Tagamanent

11 dijous (set.)
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AGENDA D’ACTES
Xerrada: “Com educar els nostres fills adoles-

cents a casa i a l’escola?” a càrrec del psicòleg, 

educador i periodista Jaume Funes

19 h Biblioteca de l’Intitut El Til·ler

Org. AMPA Institut El Til·ler

30 dimarts (set.) ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

ACTIVITAT ESPORTIVES 2014-2015

Setembre-juny. Activitats: bàsquet (a partir 

de premini), handbol (a partir de prebenjamí), 

bàdminton, patinatge, tennis, pàdel i ioga. 

Inscripcions: fins a exhaurir les places que 

quedin de cada grup. A partir de l’1 de se-

tembre a les oficines del Patronat Municipal 

d’Esports de dl a dj de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 

19.30 h i dv de 9 a 14 h

CASAL DE SETEMBRE 

De l’1 al 12 de setembre

9-13 h Centre Cultural de Bellavista i Centre 

Cultural Can Ganduxer

Serveis opcionals d’acollida, menjador i tarda 

subjectes a un mínim d’inscripcions. Preu: 50 

euros i 42,50 euros el segon o més germans. 

Inscripcions: obertes. Informació: 938 405 

780 / infanciaijoventut@lesfranqueses.cat

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

Setmana de portes obertes del 15 al 19 de 

setembre 

A partir del 15 de setembre (de 3 a 11 anys). 

De dl a dv de 16.30 a 18.30 h Centre Cultural 

de Bellavista i Centre Cultural Can Ganduxer

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES

A partir de l’1 de setembre (a partir de 12 

anys). De dl a dv a partir de les 17.30 h Dl i dc 

al Centre Cultural de Bellavista, dt i dj, i dv 

alterns, al Centre Cultural Can Ganduxer

Inscripcions: obertes tot l’any. Informació: 

Centre Cultural de Bellavista (938 405 781) i 

Centre Cultural Can Ganduxer (938 466 506)

Org. Casals infantils municipals i centres 

municipals de joves

ESPAI ZERO

Dt, dc i dv de 18 a 20.30 h Espai Zero, Centre 

Cultural de Bellavista

•	 “Dimarts d’enginy”: jocs de taula i cre-

ació

•	 “Dimecres de consulta”: informació so-

bre temes d’ensenyament i formació  

•	 “Divendres, tarda de tast”: tallers i jocs   

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Diumenges 7, 14, 21 i 28 de setembre

11-13 h Circuit de Cal Gabatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta 

PARADA INFORMATIVA I INSCRIPCIÓ A LA 

GRAN V DE L’11 DE SETEMBRE A BARCELONA 

•	 Els dissabtes 2, 9, 23 i 30 d’agost i 6 de 

setembre, de 9 a 13 h, a la plaça de Can 

Font de Corró d’Avall

•	 Els dies 2 i 3 d’agost, de 17 a 20 h, a les 

Antigues Escoles de Corró d’Amunt 

Informació: lesfranqueses@assemblea.cat

Org. ANC de les Franqueses
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FESTA MAJOR DE 
LLERONA

05 divendres (set.) 
7a Acampada familiar de Llerona. Preu: 6 euros 

per als majors de 18 anys i 3 euros per als me-

nors d’edat. Inscripcions: a la Casa de la Mestra

20 h Antigues Escoles de Llerona  

Org. Festes Laurona

6è Campionat de ping-pong. Inscripcions: a la 

Casa de la Mestra

10 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Festes Laurona

5è Taller infantil de bonsais. Preu: 8 euros (els 

participants podran emportar-se el bonsai)

11 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Associació Cultural Art del Bonsai

Taller de bonsais d’iniciació per a adults. Preu: 

8 euros (els participants podran emportar-se el 

bonsai). Hi haurà una petita exposició de bonsais

12 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Associació Cultural Art del Bonsai

Jocs de taula

12 h Antigues Escoles de Llerona

Org. kinuma.com-Joguines, manualitats i jocs

Campionat de petanca

16 h Casal de Llerona

Org. Club Petanca Llerona

6è Concurs de pastissos i degustació. Els pastis-

sos s’hauran de lliurar entre les 17 i les 17.30 h. 

Premis a la millor presentació, gust i originalitat

17.30 h Antigues Escoles de Llerona

Patrocina: L’Espolsada Llibres

Espectacle d’aire infantil i familiar: Anifestari de 

la companyia Pa Sucat

19 h Antigues Escoles de Llerona

Botifarrada popular. Preu: 5 euros

21 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Festes Laurona

Teatre: Distret però no tant a càrrec del Grup 

de Teatre L’Esplai de la Garriga. Obra divertida 

i lleugera. Un senyor de bona casa sospita de 

l’engany de la seva dona. Per tal que ella s’hi fixi i 

estigui per ell, s’inventa, amb l’ajut del seu metge 

i amic, una malaltia mortal. A partir d’aquí... tot 

s’embolica. Preu: 3 euros, gratuït per als menors 

de 14 anys. L’ entrada inclou una tira del sorteig 

de Festa Major

20 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Festes Laurona

“Si el febrer riu, 

el fred reviu”[ agenda ]

Torneig d’escacs a les Antigues Escoles de 

Llerona 

8.30-9.30 h Esmorzar per als participants

9.30 h Inici del torneig 

Org. Festes Laurona

8è Rastrillo de Llerona

11 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Festes Laurona

6è Mercat de roba de Llerona

11 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Festes Laurona

Pista lleronina a les Antigues Escoles de Llerona

11 h Infantil

12 h Adults

Org. Penya Barcelonista Llerona

5a Animalada de corda. Infantil i d’adults

17 h Camp de Can Lloreda 

Org. Festes Laurona

7a Animalada de futbol. Infantil i d’adults

18 h Camp de Can Lloreda

Org. Festes Laurona

1r Partit de Lliga de Futbol de la 2a Territorial. 

Trofeu de Festa Major

18 h Zona Esportiva de Llerona 

Org. Club Esportiu Llerona

06 dissabte (set.)

07 diumenge (set.) 

Pòquer

22 h Antigues Escoles de Llerona

Patrocina: +SI Serveis Publicitaris Personalitzats

Concert: Foc al Tribunal amb el Pont d’Arcalís

22.30 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Festes Laurona
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08 dilluns (set.) 
2n Taller infantil amb cuboro

18.30 h Antigues Escoles de Llerona

Org. kinuma.com-Joguines, manualitats i jocs

Cinema infantil a la fresca amb crispetes

20.30 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Apen-Centre Informàtic

09 dimarts (set.) 
Treballem el fang i Playcolor amb la mainada

18.30 h Antigues Escoles de Llerona

Org. kinuma.com-Joguines, manualitats i jocs

Cinema a la fresca amb crispetes per a adults 

20.30 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Apen-Centre Informàtic

Activitats permanents a les Antigues Escoles de 

Llerona: 

•	 Exposició de fotos realitzades per en Jordi 

Rodoreda del seguiment del temps a Llerona

•	 Exposició de quadres fets per artistes de 

Llerona i rodalies

•	 Rocòdrom inflable
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“Si el febrer riu, 

el fred reviu”

“Si el setembre no té fruita,

l’agost s’emporta la culpa”

10 dimecres (set.) 
Construïm amb Modulmax. Per a infants a partir 

de 4 anys

17.30 h Antigues Escoles de Llerona

Org. kinuma.com-Joguines, manualitats i jocs

Sopar de Festa Major; lliurament de la Placa al 

Civisme del Consell de Poble de Llerona; i ball 

amb l’ Orquestra Karamba. Preu: 22 euros i 5 

euros per als nens i nenes fins a 10 anys. Venda 

de tiquets: a les Antigues Escoles o a la Casa 

de la Mestra. Per als veïns i veïnes de Llerona, 

del 28 d’agost al 2 de setembre; i per a tothom, a 

partir del 3 de setembre 

21.30 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Festes Laurona
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11 dijous (set.) 
6è Partit d’extrema rivalitat infantil entre Dalt 

Riba i Baix el Pla (fins a 14 anys) 

11 h Zona Esportiva de Llerona 

Org. Festes Laurona

6è Partit d’extrema rivalitat d’adults entre Dalt 

Riba i Baix el Pla

12 h Zona Esportiva de Llerona 

Org. Festes Laurona

Havaneres amb el grup Bergantí. A la mitja part 

hi haurà rom cremat i orxata per a tothom 

19 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Festes Laurona

Focs de Fi de Festa Major 

21.30 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Col·l. Ajuntament de les Franqueses

CURSOS I TALLERS
www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

CURSOS D’INFORMÀTICA: AULES D’INTERNET

S’imparteixen a la Biblioteca Municipal i a la 

Sala de Lectura de Can Ganduxer

Iniciació a la informàtica I (16 hores)

•	 Del 30 de setembre al 22 d’octubre. Dt i 

dc de 10 a 12 h Biblioteca Municipal

•	 Del 29 de setembre al 21 d’octubre. Dl i 

dt de 17.45 a 19.45 h Sala de Lectura de 

Can Ganduxer

Iniciació a la informàtica II (16 hores)

•	 Del 28 d’octubre al 19 de novembre. Dt i 

dc de 10 a 12 h Biblioteca Municipal

•	 Del 27 d’octubre al 18 de novembre. Dl i 

dt de 17.45 a 19.45 h Sala de Lectura de 

Can Ganduxer

Iniciació a la informàtica III (16 hores)

•	 Del 25 de novembre al 18 de desembre. 

Dt i dc de 10 a 12 h Biblioteca Municipal

•	 Del 24 de novembre al 17 de desembre. 

Dl i dt de 17.45 a 19.45 h Sala de Lectura 

de Can Ganduxer

Inscripcions: a partir del 9 de setembre a la 

Biblioteca Municipal. Informació: 938 404 388 

/ biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat

TALLER FAMILIAR DE CONTA CONTES: 

EXPLICA’M UN CONTE”

A càrrec de Paco Asensio

Preu: 6 euros. Inscripcions: a partir del 9 de 

setembre a la Biblioteca Municipal. Infor-

mació: 938 404 388 / biblioteca.franqueses@

lesfranqueses.cat

7, 14, 21 i 28 d’octubre i 4, 11, 18 i 25 de 

novembre

19-20.30 h Biblioteca Municipal

TALLER D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA

Per a joves a partir de 17 anys. A càrrec de 

Sara Martos. Preu: 15 euros. Inscripcions: 

a l’Espai Zero del 21 de juliol a l’1 d’agost i 

de l’1 al 12 de setembre per a residents al 

municipi i del 15 al 17 de setembre per a no 

residents. Cada jove haurà de portar la seva 

càmera Reflex. Informació: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat

Del 18 de setembre al 6 de novembre

Dj de 18 a 19.30 h Espai Zero, Centre Cultural 

de Bellavista

MATRÍCULA AL CENTRE DE FORMACIÓ 

D’ADULTS DE BELLAVISTA

Matrícula dels admesos del 2 al 8 de setem-

bre de 10 a 12 h i dimecres de 16.30 a 18.30 

h al Centre de Formació d’Adults i del 10 al 

17 de setembre es podran formalitzar les 

matrícules per a places vacants

Cursos que s’ofereixen: 

•	 Accés als Cicles Formatius de Grau Su-

perior (preparació per a les proves d’an-

glès, català, castellà i matemàtiques)

•	 Graduat en Educació Secundària a dis-

tància

•	 Anglès (nivell 1, 2 i 3)

•	 Català (nivell 1 i 2)

•	 Castellà (nivell 1 i 2)

•	 Informàtica (nivell inicial i competic 1) 

•	 Ensenyaments Instrumentals (lectura, 

escriptura, càlcul i molt més) 

Informació: carrer del Rosselló, 37. Bellavista 

/ 938 402 653 / cfabellavista@xtec.cat / www.

cfabellavista.org

TALLER CLUB DE FEINA

Recerca de feina i introducció de dades a 

borses de treball i elaboració de CV i a/e

Dt d’11 a 13 h 

CURSOS DE FORMACIÓ 

•	 Curs d’iniciació a la informàtica. Del 22 

de setembre al 29 d’octubre

•	 Curs d’anglès bàsic. Del 23 de setembre 

al 18 de desembre

•	 Curs d’introducció al sistema SAP. Se-

tembre-octubre

•	 Taller per a emprenedors. 25 de setem-

bre. Dj de 9.30 a 11.30 h

Tots els cursos s’imparteixen a Can Ribas-

Centre de Recursos Agraris. Preinscripcions 

i informació: 938 443 040 / dinamitzacio@

lesfranqueses.cat

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

•	 Pintura. De l’1 al 29 de setembre. Dl i dj 

de 17 a 19 h

•	 Coral. Del 19 de setembre al 19 de de-

sembre. Dv de 20.30 a 21.30 h 

Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt. Inscripcions i 

informació 609 120 832 (Rosa Estrada)

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
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18 dijous (set.)
Teatre infantil: Hi havia una vegada a Corró 

d’Avall..., amb la col·laboració del Cabró

18 h Plaça de l’Ajuntament

Disco infantil

19 h Plaça de l’Ajuntament

El Cabró va de Festa

21 h Rambla de la carretera de Ribes

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Cinema a la fresca: Gru, el meu dolent preferit 2

21.30 h Can Calet

Teatre d’improvizació: Impro Show a càrrec de la 

companyia Planeta Impro. Preu: 5 euros

22 h Casal Cultural

Dj. Enriqueta Sound System

23.30 h Casal Cultural

Activitats infantils

10.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Casal Infantil Municipal de Corró d’Avall

Manualitats per als més petits

10.30 h Plaça de l’Ajuntament

La fàbrica dels contes

12.30 h Plaça de l’Ajuntament

Passadís del Terror

17 h Centre Cultural Can Ganduxer 

Org. Centre Municipal de Joves de Corró d’Avall

Espectacle infantil: Dançons a càrrec de Carles 

Cuberes

18 h Plaça de l’Espolsada

Cercavila Cabrona

19 h De la plaça de l’Espolsada a la plaça de 

l’Ajuntament

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Matí infantil i xocolatada, taller de circ a càrrec 

de Viu i Riu i taller de Viu Sa

10.30 h Plaça de l’Espolsada 

Esmorzar a ritme de blues

10.30 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

Juguem amb fang! Activitat de 0 a 6 anys

11 h Plaça de l’Espolsada

Org. Associació Espai Nadó-Infant

Concert de blues amb Slim bay Seals

12 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

Partit de futbol (benjamins): CF Les Franque-

ses-FC Barcelona

12 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Org. Club Futbol Les Franqueses

Festa de l’escuma a càrrec de Marc Oriol

12.30 h Plaça de l’Espolsada

Vermut rockeru

13 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

Dinar dels Cierrabares. Preu: 6 euros

14 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

3a Clàssica de Les Franqueses. Copa Criterium. 

Categories: Elit sub23 i màster 30

16 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall 

Org. Unió Ciclista Les Franqueses

28è Torneig d’escacs. Acte del 20è aniversari

16.30 h Plaça de l’Espolsada

Org. Club d’Escacs Les Franqueses

Campionat de Lliga de Futbol 3a Catalana

17 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Org. Club Futbol Les Franqueses

Espectacle infantil: Mako perquè sí a càrrec de la 

companyia Picarols

17.30 h Plaça de Can Font

Plantada de gegantons

17.30 h Plaça de Can Font

Cercavila gegantona

18.30 h Plaça de Can Font

“Si el febrer riu, 

el fred reviu”[ agenda ]

2n Mercat de segona mà. Inscripcions: festama-

jorcorro@hotmail.com

9 h Rambla de la carretera de Ribes

4t Campionat de pàdel de Festa Major

9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall 

Org. Escola tennis i pàdel Jordi Plana

7è Torneig d’handbol Joan Sanpera

9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Org. AEH Les Franqueses

6è Campionat de tiebreaks

9 h Zona Municipal Esportiva de Corró d’Avall

Org. Escola tennis i pàdel Jordi Plana

3x3 de bàsquet

9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Col. CB Les Franqueses

26è Trofeu Memorial Jaume Ginestí (juvenil)

10 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Org. CF Les Franqueses

Curses d’escalextric sobre neu

10 h Rambla de la carretera de Ribes

Org. Centre Modelisme Les Franqueses

19 divendres (set.)

20 dissabte (set.)

Vine a sopar Serrapans! Preu: 4 euros

20 h Plaça de l’Ajuntament

Pregó de Festa Major a càrrec del Cabró

20.30 h Plaça de l’Ajuntament

Correfoc de la Colla Infantil i la Colla Jove

21 h Rambla de la carretera de Ribes

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Espectacle de circ: Cabaret Elegance a càrrec de 

la companyia Elegants

22 h Plaça de Can Font

Porcada Jove

22 h Plaça de Joan Sanpera

Teatre: 12 jutges sense pietat a càrrec del Grup 

de Teatre El Coverol. Preu: 3 euros

22 h Casal Cultural

Música a la fresca amb Cybee, Buhos i Xiringuito

22.30 h Plaça de l’Ajuntament



Els actes de l’agenda queden subjectes a 

possibles canvis. Consulteu el web municipal: 

www.lesfranqueses.cat/actualitat
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21 diumenge (set.)

Arrossada popular amenitzada per DJ ShowFi-

esta. Preu: 6 euros

14 h Plaça de l’Ajuntament

Tarda de Quo. Exhibició de karate i aeròbic

17 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Quo Fitness

A ritme de Zumba (classe oberta i gratuïta)

18 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Quo Fitness

Concert de tarda amb l’Orquestra Venus

18 h Plaça de l’Espolsada

Timbalada

19 h De la Rambla de la carretera de Ribes a la 

plaça de l’Espolsada

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Ball de l’Espolsada. Si ets home vesteix de negre 

i si ets dona, de blanc

20.30 h Plaça de l’Espolsada

Patrocina: Electro Camps

Degustació de l’Aigua de Corró

21 h Plaça de l’Espolsada

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Ball de Fi de Festa Major amb l’Orquestra Venus

21.30 h Plaça de l’Espolsada

Traca de Fi de Festa Major 

23 h Plaça de l’Espolsada

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Org. Comissió de la Festa Major de Corró d’Avall 

Col·l. Ajuntament de les Franqueses 

“Si el febrer riu, 

el fred reviu”

“En setembre,

les cabres a la serra i el vi a la gerra”

3a Sortida motera de Festa Major. Sorteig d’un 

sopar per a dues persones. Preu: 10 euros. Ins-

cripcions: sortidamoteracorro@hotmail.com

9 h Sortida de la plaça de l’Espolsada

Col·l. Restaurant Cal Cinc

X
. S

o
la

n
a

s

Tirada mixta de Tir amb Arc de Festa Major

9 h Galeria de tir amb arc

Org. Club de Tir amb Arc de Les Franqueses

2a Milla Urbana. Preu: 4 euros. Inscripcions: a la 

botiga Ríos Running fins al 13 de setembre

9 h  Rambla de la carretera de Ribes

Org. Associació Atlètica Les Franqueses

Curses d’escalextric sobre neu

10 h Rambla de la carretera de Ribes

Org. Centre Modelisme Les Franqueses

Festa de la bicicleta urbana 2014. 12 km aprox. 

Inscripcions: a la sortida, 1 hora abans

11 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Col·l. Unió Ciclista Les Franqueses

Portes obertes al Club de Tir amb Arc

11 h Galeria de tir amb arc

Org. Club de Tir amb Arc de Les Franqueses

Ballada de sardanes amb la Cobla de Terrassa

11.30 h Plaça de Can Font

17è Dia del soci i exhibició de cotxes de l’entitat

11.30 h Passeig del Tagamanent

Org. Clàssic Car

Gimcana infantil

11.30 h Plaça de Joan Sanpera

Missa Solemne de Festa Major

12 h Església de Santa Eulàlia

Espectacle de màgia a càrrec de Pau Segalés

12.30 h Plaça de Joan Sanpera

Vermut solidari

13 h Plaça Ajuntament

Org. Associació de Botiguers, Comerciants i 

Professionals de les Franqueses
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Versots i Font del Cabró

19.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Botifarrada. Preu: 5 euros

20 h Plaça de l’Ajuntament

Correfoc

22 h Rambla de la carretera de Ribes

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Sopar dels Cierrabares

22.30 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

Cremada de l’Ajuntament

23 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Concert de Festa Major amb l’AlQuadrat i l’Or-

questra Zapping

23.30 h Plaça de l’Ajuntament

Concert a càrrec de Noctambuls, Hard Buds i 

Scelion

23.30 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

Balls de saló amb l’espectacle Marcando el Paso

23.30 h Plaça de Can Font

Ball tranquil amb l’Orquestra Miven

0 h Plaça de Can Font
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Festa Major de Corró d’aMunt 26 de juliol-1, 2 i 3 d’agost

Festa Major de LLerona del 5 a l’11 de setembre 

Festa Major de Corró d’avaLL del 18 al 21 de setembre


