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L’arribada de l’estiu suposa el final 
d’un cicle. Els infants i els joves acaben 
el curs escolar i els adults acabem la 
feina feta durant una temporada. Arriba 
un moment de reflexió i descans per 
tornar a agafar forces per fer front al 
proper curs, a la propera temporada. El 
descans, però, ha de ser merescut. Hem 
d’arribar amb la feina feta. I nosaltres 
crec que en bona mesura ho hem fet. 
Tenim engegat el Falgar i la Verneda, 
el sector N, la finalització del centre 
cultural de Corró d’Avall, el procés 
participatiu per definir la plaça de 
l’Esbarjo i la portada d’aigua municipal 
al nucli urbà de Corró d’Amunt... 
Però avui us vull parlar de seguretat 
ciutadana.

Aquest mes de juliol hem celebrat 
la Junta Local de Seguretat amb representants de la Policia Local de les Franqueses, 
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil i s’han presentat unes dades molt positives per al 
municipi. Les últimes xifres comprenen el període entre juny de 2016 i maig de 2017. 
Doncs bé, dins d’aquest temps, una de les dades més destacables és la disminució en 
un 7% dels fets delictius respecte als anys anteriors, tenint en compte que ja eren xifres 
que anaven a la baixa. A més, l’accidentalitat, el nombre d’accidents de trànsit, dins del 
municipi ha disminuït en un 28,84%, I pel que fa al trànsit, també és molt important la 
disminució fins a la meitat del nombre d’infraccions. Per tant, hores d’ara podem afirmar 
que el sistema fotovermell instal·lat a diversos punts de les Franqueses del Vallès ha 
incidit en la millora de la conducció per les carreteres que creuen el nostre municipi, 
fent-les així unes vies de circulació molt més segures per a tota la ciutadania (i no son 
afirmacions meves, sinó dels cossos i forces de seguretat que participaven a la Junta 
Local de Seguretat).

En aquest sentit, cal destacar la importància de la feina feta per la Comissió de Mobilitat 
que ha estat clau i fonamental per reduir aquestes xifres de sinistralitat, treballant per 
millorar els punts conflictius on s’hi concentra el major nombre d’accidents de trànsit o 
bé s’hi detecta una inseguretat vial.

Ho deia al principi, les bones dades presentades a la Junta Local de Seguretat són 
molt positives, avalen la feina feta per les nostres forces de seguretat; primer la feina 
de la Policia Local, que s’esforça per fer de les Franqueses un municipi segur, i després 
dels Mossos d’Esquadra (sobretot) i la Guàrdia Civil (Delictes mediambientals), que hi 
intervenen quan és necessari. Anem pel bon camí i així seguirem. Les xifres dels últims 
anys van a la baixa, però hem de ser constants i continuar treballant per millorar, dia a 
dia, la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.

Per últim, destijar-vos unes bones vacances d’estiu. Jo les començaré amb la festa 
major de Corró d’Amunt i quan retorni us convido a gaudir de les festes majors de Llerona 
i de Corró d’Avall. Ah..! i de la diada de l’11 de setembre i “espero, desitjo i suposo” que 
començarem la tardor podent votar, com sempre, amb normalitat perquè som un país 
normal (o almenys així m’agradaria creure-ho). Ens en sortirem!
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[ actualitat ]

Les Franqueses podrà fer ús de les 
instal·lacions esportives de la Parròquia de 
Santa Maria de Llerona 25 anys més

L
’Ajuntament ha renovat acord i el municipi podrà fer ús de les 
instal·lacions de la zona de la Parròquia de Santa Maria de 
Llerona durant 25 anys més. En el pacte entre el Consistori 
i la Parròquia, que està pendent de la validació del Bisbat de 

Terrassa, s’ha establert que es podrà fer ús públic del camp de futbol, 
vestidors i de les resta de zona esportiva (pistes de tenis, petanca i pista 
poliesportiva), així com zona de jocs infantils, la sala (casal) del centre 
cultural / teatre i pis en planta primera existent sobre el bar. 

L’acord també preveu un projecte de remodelació de la zona 
esportiva i de lleure respectuós amb l’entorn rural i el patrimoni 
històric-cultural que representa l’església de Santa Maria de Llerona. 

Ajuntament i Parròquia han arribat a un acord que inclou un 
projecte de remodelació de la zona

Aquesta iniciativa es durà a terme amb una subvenció de la Diputació 
de Barcelona de 765.486,54 euros. A banda de la rehabilitació de la 
zona esportiva i de lleure, el pacte inclou la remodelació del casal per 
convertir-lo en una sala polivalent que es pugui fer servir com a teatre. 
També es rehabilitarà la primera planta, excepte la terrassa que no 
està inclosa a la cessió. La previsió és que les obres comencin el segon 
semestre de 2017 i s’allarguin fins al 2019.

En aquest acord també es preveu la creació d’una comissió 
de seguiment formada per l’alcalde (o regidor en qui delegui), el 
responsable de la parròquia, un membre del consell parroquial i una 
persona designada pel consell de Poble de Llerona. 

Per fer ús d’aquestes instal·lacions, l’Ajuntament de les Franqueses 
pagarà 17.500 euros anuals. Els representats del Consistori i la 
Parròquia formalitzaran l’acord amb un contracte d’arrendament. 
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S’encarrega el projecte per fer un pas 
soterrat a Bellavista

La zona esportiva de Bellavista estrenarà 
vestidors

E
l consistori treu a concurs la licitació de la redacció del projecte 
bàsic, d’execució i de l’estudi de seguretat i salut, i la direcció 
de les obres, la coordinació de la seguretat i salut i el control de 
qualitat, per a la construcció d’un pas soterrat, i la urbanització 

del seu entorn, que permeti superar les vies de ferrocarril i que faciliti 
la connexió entre Bellavista, la zona esportiva de Corró d’Avall i la resta 
del municipi. El pas inferior, finançat amb Pla de Barris, està previst que 
es construeixi durant el 2018, entre els carrers d’Aragó i Francesc Gi-
meno, amb un cost de referència màxim de 1.400.000 euros (IVA inclòs). 

Amb la creació d’aquest pas soterrat, el consistori pretén acabar 

amb les dificultats de connectivitat de Bellavista amb els territoris limí-
trofs, i en especial, amb l’accés als equipaments esportius. L’absència 
de jerarquia viària i de recorreguts que prioritzin les persones, obsta-
culitza aquesta mobilitat dins del municipi a peu o en bicicleta i obliga a 
desplaçar-se en vehicle privat. 

Aquesta actuació se sumarà a les obres impulsades en els darrers 
anys pel consistori com la reforma de la plaça Espanya, la instal·lació 
dels ascensors a la passera per a vianants que hi ha al carrer Aragó 
i l’aparcament de de l’estació de tren de les Franqueses-Granollers 
Nord.

L
’Ajuntament ha aprovat la memòria per a la instal·lació de dos 
mòduls prefabricats destinats a vestidors que evitaran que 
s’hagin de fer servir les instal·lacions de l’Escola Bellavista-
Joan Camps i Giró.

La Junta de Govern Local del 8 de juny va aprovar inicialment la 

memòria per a la instal·lació de dos mòduls prefabricats destinats a 
vestidors que permetran pal·liar les mancances de les instal·lacions 
esportives existents a la zona esportiva de Bellavista.

El projecte, finançat amb Pla de Barris, comprèn una obra completa 
i es centra en intervenir, en dos actuacions diferenciades:

1.Condicionar i anivellar l’espai on s’ubicaran els mòduls prefabricats 
conjuntament amb les feines per dotar-los del subministrament 
dels diferents serveis i l’execució d’un accés directe per a vianants al 
aparcament públic veí. 

2.Implantació a les instal·lacions esportives de dos mòduls 
prefabricats independents destinats a vestidors:

-Mòdul 1 amb dos vestidors per a dos equips i dos vestidors d’àrbitres.
-Mòdul 2 amb dos vestidors per a dos equips i dos banys, un dels 

quals estarà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
La parcel·la de la zona esportiva té una superfície de 3.554,05m2 

dividida en dos parts, una amb un camp de futbol 7 i l’altra amb una pista 
poliesportiva. Al mes d’octubre, l’Ajuntament va aprovar inicialment la 
modificació, en el Pla General d’Ordenació Urbana, de la qualificació 
d’aquesta parcel·la a sistema d’equipaments per tal de poder realitzar 
les diferents obres de millora. 

L’Ajuntament impulsa la redacció del projecte i la direcció 
de l’obra per a la construcció d’un pas inferior sota les vies 

Emplaçament dels vestidors a la Zona Esportiva de Bellavista
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[ actualitat ]

L
’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, farà vacances 
del 7 d’agost al 3 de setembre. És per aquest motiu que durant 
aquest període ha delegat l’exercici de les seves atribucions a 
l’Ajuntament als següents regidors:

P
art del romanent de tresoreria de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, en concret 1.352.915,27 euros, 
servirà per engegar diversos projectes. La partida més gran 
d’aquest pressupost anirà destinada a la urbanització dels 

exteriors del Centre Cultural de Corró d’Avall, un dels projectes més 
importants que es desenvoluparà properament al municipi. 

D’aquesta manera es donarà continuïtat a l’obra ja existent, 
que esdevindrà un equipament que acollirà també el nou CAP, una 
biblioteca i un pavelló poliesportiu. 

Una altra dotació de 300.000 euros s’invertirà a la rehabilitació 
de la plaça de l’Espolsada. Les obres començaran a l’octubre, 
duraran uns dos mesos i mig, i preveuen una plataforma única i el 
tall definitiu del trànsit del carrer Sant Ponç, des de la carretera de 
Cànoves fins al carrer de l’Alba. 

D’aquest romanent de tresoreria destinat a projectes de millora 
també es preveu invertir 140.000 euros a la remodelació del carrer 
Rosselló; 100.000 euros al passeig de l’Ajuntament al parc del 
Falgar; 120.000 euros a zones d’esbarjo caní; 50.000 euros a la 
pista poliesportiva del Parc del Mirador; 50.000 euros a l’ampliació 
exterior del Consell de Poble de Corró d’Amunt; i 92.915,27 euros a 
altres rehabilitacions d’equipaments sostenibles. 

•	Juan Antonio Corchado, primer tinent d’alcalde, del 7 al 13 d’agost.
•	José Antonio Aguilera, quart tinent d’alcalde, del 14 al 20 d’agost.
•	Javier Álvarez, cinquè tinent d’alcalde, del 21 al 27 d’agost. 
•	Rosa Ma Pruna, tercera tinenta d’alcalde, del 28 d’agost al 3 de setembre.

Una partida de 500.000 euros es destinaran a la urbanització 

dels exteriors del Centre Cultural de Corró d’Avall

Les Franqueses destinarà més d’un milió 
d’euros del romanent de tresoreria a 
diversos projectes

Delegació d’alcaldia durant el mes d’agost
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Els actes delictius i els accidents de trànsit 
disminueixen a les Franqueses del Vallès

A l’estiu, precaució 
amb el foc

L
es dades referents a la seguretat ciutadana estan millorant consi-
derablement, segons les dades que s’han presentat aquest juliol 
a la Junta Local de Seguretat. Les xifres d’aquest any comprenen 
el període entre juny de 2016 i maig de 2017 i suposen un descens 

D
es que va començar l’època de calor ja hi ha hagut diversos in-
cendis al municipi. I és que el 85% del territori de les Franqueses 
del Vallès és rural. És per aquest motiu que durant l’estiu, amb 
les altes temperatures, hem de complir totes les normes de se-

guretat i ser molt curosos per tal que els incendis no afectin els camps i 
boscos que ens envolten. 

Per evitar el foc el millor és prendre precaució. Si viviu en una casa 
amb jardí recordeu prendre mesures com ara netejar la teulada de fulles 
seques, branques o altra matèria orgànica; allunyar de la casa de les re-
serves de llenya; o emmagatzemar els combustibles (bombones de butà, 
contenidors de gasoil, etc.) en recites ventilats i protegits. L’estiu també 
és un moment d’utilitzar barbacoes, però cal tenir en compte que està 

respecte al mateix període dels anys anteriors. Els fets delictius han dis-
minuit un 7% respecte als anys anteriors, tenint en compte que ja eren 
xifres que anaven a la baixa. Una altra dada molt positiva és la baixada en 
el nombre d’accidents de trànsit dins del municipi, que ha disminuït en un 
28,84%. L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, ha destacat que 
“el fotovermell ha incidit en aquesta xifra. De 14.000 multes hem baixat a 
7.000”, tenint en compte de nou el període que va de juny a maig. Colomé 
també ha remarcat que la feina de la comissió de mobilitat també és molt 
important per reduir aquestes xifres de sinistralitat. I és que aquesta co-
missió ha treballat per millorar els punts conflictius del municipi.

La Junta Local de Seguretat s’ha celebrat amb la presència de re-
presentants de tres cossos policials (Policia Local de les Franqueses, 
Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil). A més, també hi ha assistit el Dele-
gat Territorial del Govern Generalitat a Barcelona, Miquel Àngel Escobar, 
que ha valorat molt positivament aquestes xifres. “Un any després veiem 
que la coordinació entre els diferents cossos de policia funciona molt bé 
i es tradueix en una disminució dels fets delictius. Estem en una bona 
línia, l’alcalde va en bona línia”, ha dit Escobat. 

permès si són d’obra amb mataguspires, si tenen tancament a tres parets 
que arribin al mataguspires o si disposen d’un franja al voltant neta de ve-
getació. Cal que les cendres es recullin en un dipòsit, no s’han de llençar 
en cap cas. Si no compliu aquests requisits, cal demanar una autorització 
per fer activitats amb risc d’incendi forestal. En qualsevol cas, sempre 
que detecteu un incendi truqueu al 112. 

Durant l’acte també han presentat el nou vehicle destinat a les zones 

rurals i camins de difícil accés

Imatge d’un dels incendis declarats a les Franqueses

Les dades s’han donat a conèixer durant la Junta Local de 
Seguretat que s’ha celebrat el mes de juliol



8

[ actualitat ]

Corró d’Amunt es connecta a la xarxa 
d’abastament d’aigua potable

Actuacions a la via pública en diversos 
punts del municipi

A
quest mes de juliol s’ha aprovat la memòria d’actuació 
presentada per SOREA, que garantirà el subministrament 
d’aigua potable al nucli de Corró d’Amunt per un import de 
147.647,27 euros, sense IVA. 

La connexió d’aquesta zona a la xarxa d’abastament d’aigua 
potable del municipi comporta actuacions en un tram del carrer 
Clavell, on es tanca en anella la xarxa ja existent, així com en un tram 

L
’Ajuntament ha instal·lat nous elements a la via pública per 
a reduir la velocitat dels vehicles i millorar la seguretat dels 
vianants. Els tres punts on s’han col·locat els reductors de 
velocitat per tal d’afavorir la seguretat ciutadana són:

- Sis passos de vianants elevats al carrer de la Riera, entre el carrer 
de Céllecs i el camí de Can Jep, al tram davant de l’Escola Guerau de 
Liost. 

- Un pas de vianants elevat a la carretera de Ribes, sentit la Garriga, 
al tram davant de l’Institut el Til·ler. 

- Dos esquenes d’ase, al passeig de la Calma, abans de l’avinguda 
de la Sagrera i del carrer de Joan Oliver (Pere Quart).

A aquestes actuacions s’hi sumen, la reparació dels flonjalls del 
camí de Can Ramon coix al seu pas per sobre la via del tren per tal de 
reduir els perills que impliquen el pas per una zona on el paviment s’ha 
enfonsat, i la rehabilitació de l’asfalt del pas inferior de la via del tren 
del camí de Can Jep (túnel), molt deteriorat per la forta intensitat del 
trànsit que hi circula. 

del carrer Lliri i Gerani, la carretera BV-5151, un tram del carrer 
Gladiol, el carrer Camèlia i un ram del camí que va a Can Suquet. 

Actualment el nucli urbà de Corró d’Amunt s’abasteix d’aigua 
potable mitjançant els recursos de la majoria de veïns i veïnes. 
Les obres, que començaran la segona setmana del mes d’agost, 
permetran garantir l’accés i la qualitat sanitària de l’aigua 
subministrada per al consum humà i animal.

Desviació del trànsit per la renovació de la xarxa de clavegueram 
al Pla de LLerona

Al mes de juliol s’ha iniciat la primera fase de renovació del 
col·lector en alta GR01 de la xarxa de clavegueram, per intrusió 
de les arrels dels arbres al tram del carrer via Europa al Pla de 
Llerona. 

Durant les actuacions a la zona del gual, es desvia el trànsit 
pel carrer d’Itàlia i es reincorpora pel carrer Holanda, en sentit 
Llerona. També es talla el carrer que dóna accés al gual pel marge 
esquerra del riu. 

Durant la segona fase de les obres, que s’iniciarà al setembre, 
el trànsit es desviarà pel carrer d’Alemanya i es reincorporarà pel 
carrer Bèlgica, en sentit Llerona.

El col·lector de clavegueram en alta GR01, gestionat pel 
Consorci Besòs Tordera, recull les aigües residuals provinents de la 
xarxa municipal per a la seva evacuació i conducció a les estacions 
depuradores. 
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E
l projecte, impulsat per l’Ajuntament de les Franqueses i 
l’Associació Sociocultural Maná, està adreçat a les famílies 
usuàries de serveis socials que per la seva situació familiar 
socioeconòmica necessiten suport bàsic per a l’atenció i cura 

dels seus fills. 
Aquest servei pretén ajudar a les famílies a fer font a les despe-

ses que sorgeixen de l’atenció als nadons, sobretot, en les despeses 
econòmiques que suposa comprar roba, adquisició de mobiliari i es-
tris de puericultura, bolquers i altres productes d’higiene infantil, així 
com menjar per a infants de 0 a 24 mesos. Projecte Nadó busca com-
plementar les ajudes en la cobertura de les necessitats bàsiques per 
l’atenció de la primera infància. 

L’adquisició dels articles es preveu que sigui diferent segons la 
tipologia i necessitat del moment. Una part de l’alimentació i del ma-

Debat sobre l’eutanàsia a Corró d’Amunt

Un servei de suport a les famílies

Es farà el 27 de setembre a les Antigues Escoles

terial d’higiene infantil (bolquers, biberons, xumets...) la proporciona-
rà el Banc dels Aliments a Barcelona, mentre que l’altra la facilitarà 
l’Ajuntament ja sigui a través de la compra directa de llet i material per 
a nadons, com mitjançant la donació d’empreses i veïns del municipi. 

Amb aquest propòsit, l’Ajuntament organitzarà campanyes de re-
collida de material, roba i aliments, sota el lema Si ja no ho fas servir, 
passa-ho, per tal que les famílies que vulguin puguin fer les seves 
donacions. L’Associació Sociocultural Maná serà l’encarregada de de-
senvolupar la tasca de recollida, reciclatge, condicionament i emma-
gatzematge de tots aquesta articles. 

Totes aquelles famílies interessades en aquest servei poden adre-
çar-se a les oficines de Polítiques Socials situades a Corró d’Avall 
(carretera de Ribes 7, 938 407 333) o a Bellavista (carrer Rosselló 39, 
938 615 435).

E
ls germans Morlans lideraran, el proper 27 de setembre, 
el debat posterior a la visualització de la pel·lícula Mar 
Adentro, dirigida per Alejandro Amenábar, on es tractaran 
aspectes com el testament vital, les cures pal·liatives i 

l’eutanàsia, entre d’altres.
Tots tres germans, en Marius Morlans, metge especialitzat en 

bioètica, en Xavier Morlans, teòleg i professor, i en Germà Morlans, 
metge especialitzat en cures pal·liatives, estan molt relacionats 
amb el decés.

El Consell del Poble de Corró d’Amunt, va aprovar la partida per 
a l’organització d’un cinefòrum dins el pressupost d’aquest 2017. 
L’objectiu d’aquesta activitat és generar un debat ciutadà sobre 
aquells temes d’interès per als veïns i veïnes del municipi.

La projecció de la pel·lícula tindrà lloc a les 18.30 h, a les 
Antigues Escoles de Corró d’Amunt, i tot seguit, al voltant de les 
20.30 h s’iniciarà el debat sobre l’eutanàsia. Es recomana que 
tot i haver vist la pel·lícula, aquelles persones interessades en 
participar al debat, assisteixin als darrers 45 minuts de la projecció 
per tal de refrescar i prendre consciència de situacions concretes 
viscudes pels protagonistes que permetran enfocar i conduir el 
col·loqui. 

El Projecte Nadó permetrà garantir l’atenció als nadons 
de les famílies franquesines amb situació de necessitat 
econòmica

Germans Morlans, conductors del debat sobre l’eutanàsia
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[ actualitat ]

Tot preparat per a l’inici del curs escolar

Actuacions de millora als centres educatius 
Un any més, l’Ajuntament realitza durant el període d’estiu 

diferents accions de manteniment i millora de les instal·lacions 
escolars municipals, aprofitant les vacances i la pausa de les classes. 

Durant aquestes setmanes es realitza el manteniment 
extraordinari dels centres educatius del municipi amb feines de 
fusteria, soldadura, guix, pintura, neteja de canals i embornals, etc. 
Per a la realització de totes aquestes actuacions de manteniment, 
l’Ajuntament compta amb els peons de manteniment de cada un dels 
centres educatius i el suport dels treballadors municipals contractats 
a través dels plans d’ocupació impulsats per a fomentar l’ocupació al 
municipi. 

•	 Instal·lació de tendals a l’Escola Colors
Entre les diverses actuacions, s’han instal·lat dos tendals a 

l’Escola Colors, un al pati d’Educació Infantil i l’altre al pati d’Educació 
Primària, per tal de dotar d’espais d’ombra que permetin als infants 
gaudir del joc a l’aire lliure els dies de més calor. 

•	 Canvi de les llumeneres de l’Escola Joan Sanpera i Torras
S’ha realitzat una renovació de la il·luminació de l’Escola Joan 

Sanpera i Torras on s’han substituït les lluminàries fluorescents 

per lluminàries led. Amb aquest canvi d’il·luminació s’assoleix una 
reducció de la potència instal·lada d’un 55% reduint així les despeses 
econòmiques i minvant, gairebé en la seva totalitat, els costos 
associats al manteniment de les instal·lacions. 

Nou curs escolar 2017-2018
•	 III Trobada inaugural 2017-2018

El proper 4 de setembre, en el marc del Projecte Educatiu 
Comunitat i Escola, el personal docent dels centres educatius, entitats 
educatives, escoles, instituts i AMPA es trobaran amb l’objectiu de 
presentar i donar la benvinguda al nou curs escolar. Enguany, la III 
Trobada inaugural del curs 2017-2018 tindrà lloc a l’Escola Guerau de 
Liost i s’anirà realitzant de manera rotatòria pels diferents centres 
educatius en edicions successives. 
•	 Centre de Formació d’Adults de Bellavista

Amb l’inici del curs escolar, s’emprenen també, cursos formatius 
complementaris que permeten millorar el nivell de l’alumnat en 
determinades matèries. El Centre de Formació d’Adults (CFA) facilita 
cursos d’iniciació a les llengües oficials (català i castellà), informàtica 
i anglès. A més a més, el CFA ajuda a preparar les proves d’accés als 
Cicles de Grau Superior i l’obtenció del Graduat en ESO a distància, i 
ofereix formació instrumental en diversos nivells.

Noves lluminàries led a l’Escola Joan Sanpera i Torras Tendal instal·lat al pati d’Educació Infantil de l’Escola Colors
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

El Centre de Modelisme inaugura la nova 
pista d’slot “Les Franqueses”

Per a unes Festes Majors 
lliures de sexisme N + O=NO

E
l Centre de Modelisme ha fet realitat el seu somni. Ja fa anys 
que aquest club té pistes d’slot, però la que ha inaugurat el 
mes de juny és única a l’Estat i, a més, pocs clubs d’Europa es 
poden comparar amb les instal·lacions d’aquest club referent 

per als amants de les carreres, del món del motor. 

L
’Ajuntament de les Franqueses, des del seu 
Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de 
la Salut C17, torna a impulsar una campanya 
per prevenir el sexisme en els espais de 

lleure i oci nocturn. L’objectiu és vetllar per unes 
Festes Majors de bona convivència i amb relacions 
respectuoses i igualitàries. 

Sota el lema “N + O=NO” es vol sensibilitzar 
sobre les agressions sexistes que sovint es 
produeixen en espais de festa (mirades, bromes, 
actituds invasives, abusos, etc.) i alertar de la 

Es tracta d’una pista de velocitat única a l’Estat de més de 60 
metres, sis carrils i vorals amb gespa

La nova pista d’slot porta per nom “Les Franqueses”. Es tracta 
d’una pista de més de 60 metres, en concret 63,3, amb una recta 
principal de 13 metres, la més llarga de tots els circuits permanents 
de l’Estat. Cal destacar també que la pista disposa de sis carrils amb 
vorals de gesta, que permeten les sortides de pista sense xocs i, 
per tant, sense interrompre la cursa. Els seguidors d’aquest tipus 
de carreres valoren molt aquest sistema que facilita que les curses 
no quedin avortades per una sortida de pista. Es tracta d’una idea de 
Luis Capsi, que va trobar la manera de simular un circuit real amb 
gespa. 

El Centre de Modelisme de les Franqueses és el primer club 
al sud d’Europa en nombre de circuits (15) i en nombre de curses 
anuals (117). Es tracta d’un club obert a tothom convertint-se 
així en un punt de trobada més que de competició. L’horari de les 
seves instal·lacions, situades  al carrer de Sant Isidre s/n (antigues 
casernes militats, núm. 5), és el següent:

• De dilluns a divendres, de 17 a 21 hores
• Dissabtes, diumenge i festius, de 9.30 a 13.30 hores, i de 16 a 

20 hores.

necessitar de denunciar-les, tant si es pateixen en 
primera persona com si en som testimonis. 

A totes les Festes Majors de les Franqueses del 
Vallès trobareu material a les barres amb consells 
i recomanacions per eradicar el sexisme. A més, 
a les festes de Corró d’Amunt, Llerona i Corró 
d’Avall es repartiran unes polseres amb informació 
de la campanya. A la Festa Major de Corró d’Avall 
també s’hi instal·larà un punt on podreu trobar 
informació sobre el consum de drogues, sexualitat 
(es repartiran preservatius) i alimentació.

La pista té més de 60 metres, sis carrils i vorals amb gespa
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[ actualitat ]

Juliol, un mes de recepcions esportives
Representants municipals han rebut als diversos clubs i 
esportistes que han aconseguit èxits durant la temporada 16/17

A
questa temporada ha estat plena d’èxits a les Franqueses i 
esportistes com els homenatjats durant el mes de juliol han 
portat el nom del municipi arreu del món, traspassant totes 
les fronteres.

Aquestes fites són tot un orgull per a les Franqueses i amb 
l’objectiu de reconèixer el compromís amb l’esport, així com l’esforç 
i dedicació dels diversos esportistes, representants municipals han 
volgut rebre als diferents equips a la sala de plens de l’Ajuntament 
per felicitar-los. Durant els actes, tots els jugadors han pogut signar 
el llibre d’honor i se’ls ha lliurat la placa que commemora els èxits. 

Els diferents clubs homenatjats han estat:

- Club Karate Nokachi
- Club Petanca Bellavista
- Sweetrade BC
- Club Bàsquet Les Franqueses
- Secció de bàsquet del PME

En el següent codi QR podeu consultar les 
gestes dels diferents equips i esportistes 
homenatjats. 

- Secció Handbol del PME
- AE Handbol Les Franqueses
-Club Canicross Les Franqueses
- Club Futbol Les Franqueses
- Club Petanca Corró d’Amunt

Totes les fotografies al Flickr 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
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[ singulars locals ]

Com comença el seu interès per la música?
Jo estava en un internat dels Jesuïtes, a Barcelona, i el mestre de 
dibuix, que era un capellà italià que es deia Benedetti, ens posava mú-
sica mentre dibuixàvem. I una vegada va posar la sisena simfonia de 
Beethoven i em va agradar moltíssim. A partir d’aquí, allà mateix a 
l’escola em vaig apuntar a les classes de música perquè tenia les me-
lodies d’aquesta simfonia que em rodaven al cap sense parar. Ho vaig 
dir a casa, no em van fer gaire cas, però sí que em van regalar el disc 
d’aquesta simfonia. Va començar així.

Tenia clar que seria música des de petit?
Jo vaig estudiar a ESADE, vaig fer fins al tercer any de carrera, però no 
estava segur si m’agradava i vaig marxar un any a veure com m’anava 
fer de música. 

Molt diferent els estudis que va triar de la música, oi?
Sí, però una cosa m’ha servit molt per l’altra. Coses pràctiques com 
ara parlar l’anglès com el castellà; tenir un sentit pràctic de la pro-
fessió i de la vida en general; i veure el món d’una manera diferent, 
projectada internacionalment. Potser si només hagués fet música no 
ho tindria. 

Quan va tenir clar que seria música?
Quan m’hi vaig començar a guanyar la vida. Després de deixar ESADE 
em van sortir dos concerts a Suècia com a professional. Vaig veure 
que anava bé i encara hi estic.

És difícil viure de la música clàssica?
Sí, que ho és. Hi ha poca gent que s’hi guanyi la vida. La majoria de 
gent es queda pel camí o es dedica a fer classe. La música necessi-
ta molta disciplina: Dominar l’instrument a un cert nivell porta molts 
anys d’esforç i ser-hi cada dia. S’ha de tenir una constància important 

i hi ha molta gent que no hi està disposada. Hi ha persones que toquen 
i ja es queden a un nivell sense anar més enllà. Només si t’agrada 
moltíssim ho pots fer.

Quant temps dedica a la música?
Jo estudio cada dia, tots els matins. Dedico unes quatre hores a estu-
diar i a les tardes tinc assajos, escriure representants...

Hi ha un punt que ja no es pot aprendre més?
Encara que sigui això has d’estudiar. És com ser atleta. Tu pots córrer 
i encara que no tinguis una competició t’has de mantenir en forma. Jo 
encara que no tingui cap concert he d’estudiar igual. Només si és molt 
vocacional, si t’agrada moltíssim, es pot suportar aquesta autodisci-
plina que t’autoimposes. 

Viatja per tot el món, però sempre torna a Llerona...
Estic molt bé aquí. Sóc molt de família. Si no és per feina, surto molt 
poc. He tingut ofertes de llocs per anar i ser professor d’una ciutat, 
però mai m’han temptat. Jo estic bé aquí. Si hagués de triar un lloc per 
viure triaria aquí. 

També s’ha dedicat a l’estudi de compositors antics, oi?
Sí, m’ha agradat molt això. He estudiat el compositor català Joan Bap-
tista Pla, de Balaguer. He fet dos discos amb concerts seus per flauta. 
Era música desconeguda. Ara mateix estic amb un encàrrec per re-
cuperar l’obra de dos germans que es deien Doppler, que els deien 
els Paganini de la flauta, que van ser uns grans flautistes. Buscant 
coses seves vaig trobar coses seves a Hongria, Txèquia, Romania, Es-
tats Units... Un total de 64 obres noves perquè eren dos germans que 
han voltat molt. En 10 cd’s hi ha obres conegudes i també aquestes 
64 noves. Hi havia moltes obres oblidades. M’ha agradat molt fer-ho, 
hi ha treballat durant 10 anys. M’ha servit per mantenir-me en forma 
perquè, a partir de certa edat, ja no tens les mateixes ganes d’estudiar 
cada dia perquè ja ho has tocat gairebé tot. Aleshores aquestes feines 
són una motivació per mantenir-me en forma i poder tocar aquestes 
obres que són tremendament difícils. 

Es jubilarà algun dia?
Mentre pugui tocar no ho crec, no em ve gens de gust. M’agrada molt, 
és el que m’agrada més. Espero que falti temps. 

Vostè cada any fa concert a Marata.
Cada any. El 29 de desembre, que és el meu aniversari. Això va ser una 
idea del mossèn Cardús. Abans fèiem una festa a casa amb els meus 
alumnes, ens trobàvem uns 30 flautistes i tocàvem, dèiem una flauta-
da. I mossèn Cardús ens va proposar fer-ho a Marata. 

Digui’m un lloc de les Franqueses per perdre’s, on vostè s’hi sent a 
gust. 
Marata. Corró d’Amunt també m’agrada molt. 

Claudi Arimany 
(Granollers, 1955) és un flautista reconegut internacionalment. Fill 
de la farmàcia Arimany de Granollers, fa més de 30 anys que viu a 
Llerona on espera jubilar-se. Actualment, a banda dels concerts, 
treballa per a la recuperació d’obres de músics desconeguts. 

“Només si és molt vocacional, si t’agrada moltíssim, es pot suportar 
aquesta autodisciplina que t’autoimposes”
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[ Les Franqueses en imatges ]

1. Imatge del casal d’estiu de l’Escola 
Bellavista-Joan Camps

2. Campaments d’estiu a Navès, sota els 
cingles de Busa, a ple cor del prepirineu

3. Alan Teixidó, de Llerona, campió de 
Catalunya de Ciclisme en ruta

4. Els jocs envaeixen el Mercat de 
Prductes de Proximitat i Artesanals

5. En marxa el primer casal per a 
discapacitats impulsat pels  ajuntaments 
de les Franqueses i Granollers

6. Aquest juliol s’ha celebrat el primer 
Trofeu de patinatge artístic de les 
Franqueses

7.  Joana Sarrate, campiona d’Espanya de 
gimnàstica artística femenina de nivell 2 
grans

8. L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, signa el Pacte per a la Reforma 
Horària

1

8

5

6

7

2 3

4
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[ espectacles ]
12è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

SET UP – LOS BARLOU. Malabars, màgia, monocicles i equilibris 
impossibles, tot amb humor a dojo i acció trepidant, són els 
principals ingredients d’aquest espectacle. 

Autoria i interpretació: Daniel Cercos “Patillas”, Miner Montell 
“Miner” i Jordi Juanet “Boni” – Director: Piero Steiner

EL PRÍNCEP GRANOTA. Descobrirem la rica vida d’un riu i que, a 
vegades, els somnis es fan realitat i pot aparèixer una princesa de 
veritat!

Guió i direcció: Kerstin von Porat – Actors: Kerstin von Porat i Emil 
Gutiérrez

PELL DE LLARINTÉ, CUA DE TIRÉ. Una adaptació lliure que 
combina la música, la dansa i el text, d’un conte tradicional 
mandinga que dóna a conèixer l’imaginari d’aquesta tradició oral.

Autor: conte tradicional recollit per Koumera Diakhaby – Direcció: 
Moisès Maicas – Interpretació: Núria Cuyàs, Malcom McCarthy, 
Tamara Ndong, William Yazaki i Oumar Ngom

PLANETA I – NEPTÚ PEYU. Un espectacle especial i espacial. La 
paròdia i la crítica del comportament dels éssers humans vista des 
del punt de vista més objectiu i allunyat que pot aportar algú com 
un extraterrestre.

Text i interpretació: Peyu – Direcció: Joan Roura – Producció: MPC

RHÜMIA – RHUM & CIA. Amb Rhum i Cia, un altre món possible, una 
altre pista de circ més íntima, plena d’emocions absurdes i concretes, 
imaginades i reals. Rhümia és un cant a la necessitat de riure i fer 
riure per sobre totes les coses, que farà les delícies de petits i grans. El 
riure, l’arma més poderosa de la felicitat, amagat sota un nas vermell.
Autoria: Rhum & Cia – Direcció: Martí Torras Mayneris – Interpretació: 
Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez, Pep Pascual i Mauro Paganini

PALLASSOS DE FUSTA. Un petit homenatge als grans pallassos del 
segle XX: els mítics Fratellini, Antonet, Grock, Rivel i Popov, de la mà 
d’una companyia hereva del llegat artístic d’Herta, Frankel, amb sèu 
Tibidabo.

Creació titelles: Zdenek Podhursky – Direcció: Fernando Gómez – 
Titellaires: Oriol Pont, Litus Codina, Oscar Gallart i Guillem Barbosa

Espectacle de circ

Ds. 30 de setembre
18 h Teatre Auditori de 
Bellavista

Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Espectacle per a tots els 
públics

Espectacle d’ombres 
xineses. Amimundi Teatre

Ds. 21 d’octubre
18 h Casal Cultural de Corró 
d’Avall

Durada: 40 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 3 anys

Teatre musical

Ds. 28 d’octubre
18 h Teatre Auditori de 
Bellavista

Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys

Monòleg d’humor

Ds. 7 d’octubre
21 h Casal Cultural de Corró 
d’Avall

Durada: 90 minuts
Preu: 9,50 i 8* euros
Recomanat a partir de 14 
anys

Teatre de pallasos

Dv. 27 d’octubre
21 h Teatre Auditori de 
Bellavista

Durada: 90 minuts
Preu: 14 i 11* euros
Per a tots públics

Espectacle de titelles

Ds. 4 de novembre
18 h Casal Cultural de Corró 
d’Avall
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Per a tots els públics
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MRS. BROWNIE – TEATRE NU. La història d’una diva de la música 
negra americana que recorda la seva vida amb tendresa i humor.

Idea original i interpretació: Laura Guiteras – Direcció i 
dramatúrgia: Victor Borràs – Pianista: Abel Boquera – Titelles: 
Martí Doy

JOAN PERA, CAPRI. El nou show de Joan Pera recull alguns dels 
monòlegs més coneguts del popular actor i humorista català Joan 
Capri (1917-2000). La ironia amable però incisiva de Joan Capri el 
van convertir en una caricatura del català urbà mitjà que va fer riure 
diverses generacions. Dos actors emblemàtics de l’humor català, 
units en la comesa de divertir i fer que passem una bona estona en 
una comèdia de gran qualitat protagonitzada pel nostre celebrat i 
entranyable actor de l’escena catalana, el mític Joan Pera.

Interpretació: Joan Pera – Una producció de Focus

CONCERT D’ANY NOU. Un concert espectacle on podreu gaudir d’àries 
d’òpera, peces de virtuosisme instrumental, música catalana, temes de 
“big band”, valsos i polques. Cantants: Imma Comadevall, Isabel del Mar, 
Benjamí Felip i David Collado – Músics: Eduard Font (piano i teclats), Joan 
Floris (guitarra, violí, saxo tenor, tible i veus), Jordi Casanovas (bateria, 
teclats i trombó de pistons), Jordi Álvarez (guitarra, contrabaix i veus), 
Miquel Comadevall (percussió, trompeta, teclats i flabiol), Gerard Valls 
(trompeta i violí), Josep Antoni Tomás (trompeta, violí i teclats), Joan 
Cozar (trompeta i violí), Joan Bardés (trombó de vares, fiscorn i violí), 
Manel Juste (trombó de vares i fiscorn), Albert Vergés (saxo alt, clarinet, 
teclats i tenora), Jordi Martínez (saxo tenor, flauta, flautí i tenora) i Juanjo 
Rocha (saxo baríton, clarinet, flauta, flautí, violí i tible) – Direcció musical: 
Eduard Font

POP PER XICS. Un concert modern un repertori molt variat: himnes 
pop que no passen mai de moda, cançons actuals i versions de 
música popular.
Veu principal: David Costa – Guitarra: Jordi Carles – Baix: Ricard 
Vives – Teclats: Roger Bosch – Bateria: Joaquim Canals – Direcció: 
Josep Sobrevia

IMAGINA 2 – LAS NIÑAS DEL MAGO. L’únic duet de magues a Espanya, 
ens presenta un espectacle visual i participatiu amb el qual els nens 
s’il·lusionaran i els grans tornaran a sentir la il·lusió d’abans.
Idea, guió i direcció: Carmen Cabeza – Il·lusionistes: Carmen Cabeza i 
Begoña Cabeza

5è Cicle d’Humor&Co

Teatre musical amb titelles

Ds. 11 de novembre
21 h Casal Cultural de Corró 
d’Avall
Durada: 60 minuts
Preu: 8 i 6* euros
Recomanat a partir de 12 anys

Monòleg d’humor

Ds. 25 de novembre
21 h Teatre Auditori de 
Bellavista
Durada: 90 minuts
Preu: 14 i 11* euros
Recomanat a partir de 14 anys

Orquestra Internacional 
Maravella
Dll. 1 de gener 2018
19 h Teatre Auditori de 
Bellavista
Preu: 18 i 15* euros.  Des de 
l’any 1994, tot un clàssic a Les 
Franqueses

Animació musical

Ds. 18 de novembre
18 h Teatre Auditori de 
Bellavista

Durada: 70 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Per a tota la família

Espectacle de màgia

Ds. 2 de desembre
18 h Casal Cultural de Corró 
d’Avall
Durada: 45 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Per tots el públics

ENTRADES. 12è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars + 5è Cicle 
Humor & Co.

Venta d’entrades (*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 
anys, pensionistes, aturats i menors de 25 anys)
•	  Anticipada: a partir del 19 de setembre, a les taquilles del Teatre 

Auditori de Bellavista i del Casal Cultural de Corró d’Avall (de dl. a 
ds. de 17 a 21 h, i de 10 a 14 h) i a www.teatres.lesfranqueses.cat i 
a www.tictactiquet.com 

Informació: 938 466 506 - www.lesfranqueses.cat
Teatre Auditori de Bellavista: C. d’Astúries, 1 – Tel. 938 405 782
Casal Cultural de Corró d’Avall: Av. de Santa Eulàlia, s/n – 930 138 191 
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Missa solemne de Festa Major i Cant dels Goigs de 

Sant Mamet

12.30 h Església de Sant Mamet

Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Sardanes

18 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Comissió de Festa Major / Sardanistes 

Franquesins

Festa a la fresca

18 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Vine a prendre’t un aperitiu. Accés lliure. Per a 

totes les edats

Org. Comissió Festa Major

Havaneres

19 h A càrrec del grup Nus Mariner. A mitja part hi 

haurà rom cremat per a tothom.

Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Comissió Festa Major

Teatre “El venedor de cacauets” de Joan Guasp

21 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Preu: 4€ + 1€  Comissió Festa Major = 5€

Informació: 607 809 884  Grup Teatre Boina

Org. Grup de Teatre Boina

I Concurs de balls de saló per a aficionats no pro-

fessionals amb l’Orquestrina Franquesina

23 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Inscripció gratuïta

Org. Comissió Festa Major

18

[ agenda ]

Autos de Xoc Ecològics

18h La forma de desplaçar-se es caminant o 

corrent sense sortir del cotxe

Per a totes les edats  Preu: 1€ i puja tantes 

vegades com vulguis

Zona Esportiva Municipal

Org. Comissió Festa Major

Inauguració de l’exposició “Paraules 

extraordinàries”

20 h Quina forma té el silenci, la quietud, la por, 

la perseverança o la serenor? Descobreix-lo en 

aquest projecte que els alumnes de fotografia 

creativa del TAAP que s’han proposat enllaçar les 

paraules extraordinàries amb les imatges que 

ens evoquen i viceversa.

Antigues Escoles de Corró d’Amunt (Sala petita)

Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Inauguració de l’exposició de pintures d’Elisa 

Martinez

20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt (Sala 

gran)

Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

36a Botifarrada Popular

21 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt 

Preu: 5€+1€ Comissió Festa Major = 6€  Límit 

4, 5 i 6  d’agost

FESTA MAJOR DE
CORRÓ D’AMUNT

04 divendres (ag.)

05 dissabte (ag.)
06 diumenge (ag.)

300 tiquets

Informació: 670 246 769

Org. Club Petanca Corró d’Amunt

Pregó d’Inauguració a càrrec del millor pregoner 

que podríem tenir...

22 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Comissió de Festa Major

Joc de pistes “El cas de la Pizzeria Tomassi”

23 h Corró d’Amunt

L’empresari hoteler Sergi Prat ha aparegut 

mort al lavabo d’una pizzeria. No hi ha signes de 

violència, però un home amb poder i diner pot 

haver-se guanyat més d’un enemic, així que no es 

pot descartar cap hipòtesi. Si es tracta d’un crim, 

no hi ha dubte que l’assassí ha estat enginyós i 

meticulós... 

Org. Comissió Festa Major

Torneig de petanca

9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Club Petanca Corró d’Amunt

Esmorzar amb bicicleta

10 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Informació: 670 246 769

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

Jocs d’Aigua

12 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Comissió Festa Major/Espai Nadó-Espai Infant

Circ amb l’espectacle “Xarivari Blues” 

18 h Zona Esportiva de Corró d’Amunt

A càrrec de la companyia Circo Los

Org. Comissió Festa Major 

Festa Holi dels colors: Vine de blanc i marxa de 

colors

19 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Cal portar calçat adequat

Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Sopar de Festa Major

21 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Preu: 20€ (Menú infantil 10€)

Informació: Pàdel Corró d’Amunt  Tel.938 434 973

Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt / Comissió 

Festa Major 

Exhibició Brakedance 

22.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’amunt

A càrrec de Dani365 i Levico

Org. Comissió Festa Major

Nit Jove

23 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

A càrrec del grup “Tyto Alba”

Org. Comissió Festa Major

Associació Veïns Corró d’Amunt Lfv
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“Per l’agost bull el mar 
i bull el most”

FESTA MAJOR 
DE LLERONA

06 dimecres (set.)

09 dissabte (set.)

10 diumenge (set.)

Ball de Festa Major amb l’Orquestrina Franque-

sina

23.45 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Comissió Festa Major

Si, ‘nem a la fresca - Infantil

20.30 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Apen - Centre Informàtic

Si, ‘nem a la fresca - Adults

20.30 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Apen - Centre Informàtic

07 dijous (set.)

08 divendres (set.)

6, 7, 8, 9 ,10 i 11 de setembre

Festes Laurona /  @festeslaurona

10a Acampada Familiar de Llerona

20 h A l’exterior de les Antigues Escoles de Llerona

Participació de la canalla en la preparació del 

sopar. Cal apuntar-se a la llista que hi haurà dins la 

Casa de la Mestra.

Preu: 6 lauros majors de 18 anys i 3 lauros menors 

de 18 anys

Org. Festes Laurona

Missa de la Festivitat de la Nativitat de la Mare 

de Déu

20 h Església de Santa Maria de Llerona

Casal Night Fever

23 h El Nou Casal-Instal·lacions de Santa Maria de 

Llerona

Reviu la música més festiva i glamurosa dels anys 80

Org. El Nou Casal

Pòquer

23 h Antigues Escoles de Llerona

Vine a participar a la quarta partida de pòquer a 

Llerona. L’objectiu de l’activitat és passar una bona 

estona.

Org. i patrocina: +SI Serveis Publicitaris 

Personalitzats

Inici 9è Campionat de Ping-Pong

10 h A la carpa de les Antigues Escoles de Llerona

Tot el matí. Cal apuntar-se a la llista que hi haurà 

dins la Casa de la Mestra. Es faran 3 categories 

per edats: de 0 a 12 anys; de 13 a 16 anys i de 17 en 

endavant. A continuació, repartiment de premis als 

tres primers classificats de cada categoria.

Org. Festes Laurona

Entrega Concurs de pastissos

17.30 a 18.30 h Antigues Escoles de Llerona

Porta el teu millor pastís i podràs guanyar un pre-

mi: a la Millor presentació; Millor gust i originalitat.

Org. Festes Laurona

Espectacle Infantil: Una paradeta particular, de la 

cia. La Bleda

18 h Antigues Escoles de Llerona

Anar al mercat és divertit! Sobretot si la mestressa 

de la paradeta és la masoBleda. Amb la seva clau 

ens obrirà un món ben particular, on les fruites i les 

verdures ensenyen cançons, humor i endevinalles, 

però sobretot, fan rialles.

Col·l. Patronat Municipal de Cultura, Educació, 

Infància i Joventut

Org. Festes Laurona

8è Concurs de pastissos

19 h Antigues Escoles de Llerona

Entrega de premis i degustació de pastissos

Org. Festes Laurona

Botifarrada Popular

21 h Antigues Escoles de Llerona

Queda’t a sopar un bon entrepà de botifarra al Pati 

del Consell

Preu: 5 lauros per persona (inclou entrepà de 

botifarra, refresc i postres)

Org. Festes Laurona

3r Campionat de FIFA

21 h Antigues Escoles de Llerona

Juguem un campionat davant de la pantalla. Tots hi 

guanyem!

Org. Festes Laurona

Concert amb el Grup Mimesotas

23 h A la carpa de les Antigues Escoles de Llerona

Música Americana & Country Blues Music

Per inquietud musical i amistat dels seus membres 

neix, l’any 2000, Mimesotas. Des de llavors, es reu-

neixen un cop per setmana, comparteixen i vivències, 

xerren una estona i fan música. Mimesotas ofereix 

un repertori de cançons pròpies i versions de música 

americana, country, blues i rock, inspirades per artis-

tes com Johny Cash, Kris Kristofferson i Mark Knopfer.

Org. Festes Laurona

1a Tómbola Solidària a favor de Cáritas

10-22 h A l’espai exterior de les Antigues Escoles 

de Llerona

La tómbola és una loteria on tots els números 

tenen premi. 

Participa-hi i fes un gest solidari

Org. Grup Solidari

Exposició de Bonsais

10-20 h Al patí de les Antigues Escoles de Llerona

Exposició de bonsais dels membres de l’Associació 

Art del Bonsai

Org. Art del Bonsai

11è Rastrillo de Llerona

10-12 h A l’espai exterior de les Antigues Escoles 

de Llerona

Porteu aquelles joguines, llibres, etc., que creieu 

que els vostres infants ja no utilitzaran però que 

d’altres en podrien gaudir. Veniu al rastrillo de 

Llerona per intercanviar-les.

Els vostres infants aprendran a valorar el cost de 

les coses.

Org. Festes Laurona

Torneig d’Escacs – Jornada Homenatge a Josep 

Terrades

A les Antigues Escoles de Llerona

9.30 h Esmorzar pels participants

10.30 h Partides i Rondos varis – Vine a aprendre 

escacs!

Grups d’adults i Grups de nens apart

A les 12 h, fins que acabi, Partides Ràpides: El repte 

d’un minut. Vine a provar-ho!

Col·l. Club d’Escacs Les Franqueses

Org. Festes Laurona
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Contes infantils

18 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major

Minidisco

19 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major

El despertar del foc

21 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Diables Els Encendraires

Sopar d’entitats

22 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major

Matí infantil: manualitats per a totes les edats

10.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major

Jocs del Casal

10.30 h Plaça de l’Ajuntament

A càrrec del Casal Infantil Municipal

Taller de Sardanes

11.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Sardanistes Franquesins

11 dilluns (set.)

15 divendres (set.)

14 dijous (set.)

FESTA MAJOR 
CORRÓ D’AVALL

Audició i ballada de sardanes amb la cobla Premià 

de Mar

11.45 h Davant de l’Esglesía de Santa Maria de 

Llerona

Després de la missa.

Col·l. Sardanistes Franquesins

Org. Festes Laurona

4a Pista Lleronina per grans i petits

12 h Antigues Escoles de Llerona

Corre, salta, arrossega’t, embruta’t i sobretot, 

passa-t’ho bé en el fang de Llerona!

És obligatori omplir i signar autorització per a 

participar-hi

Org. Penya Barcelonista Llerona

Jaume Barri. Animació per a la mainada... i per als 

més grandets

18 h Espai Exterior de les Antigues Escoles de 

Llerona

Espectacle d’animació participatiu en el qual, 

mitjançant tot tipus d’estils musicals, es convida el 

públic a ballar en diferents formats, tot potenciant 

les relacions entre les persones.

Col·l. Patronat Municipal de Cultura, Educació, 

Infància i Joventut

Org. Festes Laurona

Taller de Bonsais

18-20 h Al pati de les Antigues Escoles de Llerona

S’explicaran els conceptes bàsics de cura, disseny i 

treball de bonsais. L’activitat serà dinàmica, treba-

llant sobre cadascun dels arbres de l’exposició.

Si vols el teu bonsai, per 8€ te’l podràs emportar i 

seguir cuidant-lo a casa teva. 

Org. Art del Bonsai

Sopar de Festa Major

21.30 h Antigues Escoles de Llerona

Lliurament de la PLACA AL CIVISME DEL CONSELL 

DEL POBLE DE LLERONA.

Seguidament, ball amb l’Orquestra Litoral. Els nou 

músics i cantants de la formació garanteixen que 

el públic gaudeixi de l’espectacle i de la música en 

directe. Tenen un extens repertori que garanteix 

un espectacle amb estils adaptables per a gent de 

totes les edats.

Preu adults: 25 lauros  Infantil, fins a 10 anys: 5 

lauros

A pagar al lloc habitual, Casa de la Mestra / Anti-

gues Escoles de Llerona

Dates de pagament: pels veïns de Llerona: del 31 

d’agost al 4 de setembre

A partir del 5 de setembre obert a tothom.  Places 

limitades

Les quotes s’han de pagar al moment d’efectuar la 

reserva.

Org. Festes Laurona

Jam de Swing

12 h El Nou Casal – Instal·lacions Parroquials de 

Santa Maria de Llerona

Amenitza l’hora del vermut amb una Jam Session 

de Swing. Gaudeix del ritme de la música i, si vols, 

mou-te al ritme de swing amb el grup punxadiscos 

The Swing Makers.

Org. Festes Laurona

9a Animalada de Futbol per a petits i grans

17.30 h Camp de Can Lloreda, al davant de les 

Antigues Escoles de Llerona

Partit de futbol damunt del fang. Cal dur protecci-

ons.

És obligatori omplir i signar una autorització abans 

de l’inici de l’activitat.

Org. Festes Laurona

Havaneres amb el Grup Bergantí

19 h Antigues Escoles de Llerona

A la mitja part rom cremat i orxata

Col·l. Patronat Municipal de Cultura, Educació, 

Infància i Joventut

Org. Festes Laurona

Focs Artificials de Fi de Festa Major 2017

Acte seguit a la finalització de les Havaneres

A les Antigues Escoles de Llerona

Org. Diables de Les Franqueses “Els Encendrai-

res”

Festa Major de Corró d’Avall /  @fmcorrodavall

14, 15, 16 i 17 de setembre
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

Corró Vadis

17 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major

Passadís del Terror

17 h Centre Municipal de Joves (Nau Can Ganduxer)

A càrrec del Centre Municipal de Joves

Amunt, Amunt, quina festa! Animació infantil a 

càrrec d’Els Atrapasomnis

18 h Plaça Can Font

Org. Comissió Festa Major

Cercavila cabrona

19 h Comença a Plaça Can Font

Org. Diables Els Encendraires

16 dissabte (set.)

Pregó de Festa Major a càrrec dels Sardanistes 

Franquesins

20.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major

Correfoc infantil

21 h Rambla 

Org. Diables Els Encendraires

Serrapans. Vine a fer un entrepà!

21 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major

Preu: 5 euros (entrepà+beguda)

Espectacle Vintage Brothers a càrrec de Circo Los

22 h Plaça de l’Espolsada

Escalfem la Holi

22 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major

Encabrotxada

22.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Diables Els Encendraires

Holi Fluor Festival

23.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major

Concert Hotel Cochambre + DJ Sendo

01.00 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major

7è Trofeu Petanca Solidaria

9-13 h Pistes Municipals de Petanca

Org. Club Petanca Bellavista i Petanca Solidaria

X Torneig d’handbol de Festa Major – Joan 

Sanpera

9 h Pavelló Esportiu Municipal Corró d’Avall

Org. AEH Les Franqueses

3x3 de bàsquet

9 h Pista poliesportiva de Corró d’Avall

Col·l. CB Les Franqueses

4X4 d’handbol (de categoria pre-benjamí a aleví)

9-13 h Pavelló Poliesportiu Municipal

Col·l.: AEH Les Franqueses. 

IX Campionat de tie-breaks

9 h Pistes de tennis municipals

Org. Escola tennis i pàdel Jordi Plana

3a Pedalada del bosc dels records

9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Bicicletes Clàssiques o “Vintage”

Org. Unió Ciclista Les Franqueses

Els Encants de Festa Major

9 h Rambla 

Inscripcions: albert@lacivica.com

Org. La Cívica

Trofeu de Futbol Base de Festa Major

10.30 h Camp de Futbol de Corró d’Avall

Org. CF Les Franqueses

Xocolatada

11 h Plaça de l’Espolsada

Org. Comissió Festa Major

Donem-li la volta al món amb Xiula

11 h Plaça de l’Espolsada

Org. Comissió Festa Major

Festa de l’Escuma Marc Oriol

12 h Plaça de l’Espolsada

Org. Comissió Festa Major

Trofeu Memorial Jaume Ginestí

12 h Camp de Futbol de Corró d’Avall

Org. CF Les Franqueses

Torneig  d’escacs per equips de Festa Major

17 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Club escacs les Franqueses

Campionat de lliga de futbol 2a catalana

17 h Camp de Futbol de Corró d’Avall

Org. CF Les Franqueses

Gran Circuit La Canicada i Jocs Gegants a càrrec 

de Circ de Jocs

17 h Plaça Can Font

Org. Comissió Festa Major

Concert de tarda amb Orquestra Gerunda

18 h Plaça de l’Espolsada

Org. Comissió Festa Major

V Trobada de gegantons

18 h Plantada de gegantons

18.30 h Cercavila. A l’olivera de la Rambla

Org. Associació Gegants de les Franqueses

Versots i Font del Cabró

20 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Diables Els Encendraires

Botifarrada

20 h Plaça de l’Ajuntament

Preu: 5 euros 

Org. Comissió Festa Major 

Cremada de l’Ajuntament

22.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Diables Els Encendraires

“Allò que l’agost madura, 
el setembre ho assegura”
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SETMANA CULTURAL DE LA GENT GRAN DE 

BELLAVISTA

Del 5 a l’11 de setembre al Casal d’Avis i 

Centre Social de Bellavista 

05 dimarts

•	16.15 h Inauguració de la Setmana 

Cultural i de l’exposició de treballs manuals

Correfoc infernal

23 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Diables Els Encendraires

Mojitada, grans hits dels 90!

23.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major

Ball de nit amb Orquestra Gerunda

23.30 h Plaça de l’Espolsada

Org. Comissió Festa Major

Concert amb Roba estesa + Banda Biruji + DJ 

Hochi

00.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major

V Milla Urbana

9 h Inscripcions a la botiga Running les Franqueses 

VOOA

Org. Associació Atlètica les Franqueses

Sortida moter@

9 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major

Tirada de portes obertes del Club de Tir amb Arc 

de les Franqueses

10 h A la Nau de Tir amb Arc (Antigues naus 

militars)

Org. Club de Tir amb Arc Les Franqueses

Festa de la bicicleta urbana 2017

11 h Sortida i arribada a la Zona Esportiva 

Municipal de corró d’Avall. 12kms

Inscripcions a la sortida, 1 hora abans de l’activitat  

Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats 

d’un adult

Col·l. Unió Ciclista Les Franqueses 

La Companyia Pallassos amb el Joangi i la Tina 

presenten: Jo vull ser

11 h Plaça Joan Sanpera

Org. La Cívica

II Trobada de gegants

11 h Plantada

11.30 h Cercavila

Plaça de l’Ajuntament

Org. Associació Gegants de les Franqueses

Ballada de sardanes

11.30 h Plaça de Can Font

Org. Comissió Festa Major i Sardanistes Franque-

sins

Missa major de Festa Major

12 h Església de Corró d’Avall

Vermut amb Llum d’oli

13 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Comissió Festa Major i ABCP

Arrossada popular

14 h Plaça de l’Ajuntament

Preu: 6 euros

Org. Comissió Festa Major

Concert Coral de Festa Major

17 h Casal Cultural

Org. La Cívica

Festa Major al ritme de QUO

17 h Plaça de l’Ajuntament

Exhibició de Zumba i karate infantil i exhibició 

d’Strong by Zumba

Org. QUO Fitness

Masterclass de Zumba

18 h Plaça de l’Ajuntament

Classe oberta a tothom

Org. QUO Fitness 

El ritme de l’alegria, animació infantil a càrrec de 

Can Cantem

18.30 h Can Font

Org. Comissió Festa Major

Cercavila

19.30 h De Can Font a l’Espolsada

Org. Comissió Festa Major

Ball de l’Espolsada

20.30 h Plaça de l’Espolsada

Org. Comissió Festa Major

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS

Dg. 10, 17 i 24 de setembre

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Donació 1 euro/viatge

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Si ets dona vine vestida de blanc i si ets home vine 

de negre

Aigua de Corró

21 h Plaça de l’Espolsada

Org. La Cívica

Ball de Fi de Festa amb Taxman

21 h Plaça de l’Espolsada

Org. Comissió Festa Major

Traca de Fi de Festa

23 h Plaça de l’Espolsada

17 diumenge (set.)



“Quan el setembre és a la fi, 
les garrofes a collir”
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Celebració de l’eucaristia 

12.30 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Missa solemne en honor de Sant Mamet amb el 

Cant dels Goigs

Cicle Musical Encicla’t. Suit de Suits

20.45 h Parròquia de Santa Maria de Llerona

Aportació: 5 euros

Enric Montsant i Xavier Pijuan presenten Suit de 

Suits en concert de Gralla de Cambra

Memorial Juan Blazquez

18.30-22.30 h Camp de futbol de Corró d’Avall

Org. Club Futbol Bellavista Milan

V Copa Derbi Variant

11 h Camp de Can Blanxart

Cursa de motos de 3h de resistència de la Copa 

Derbi Variant de la Federació Catalana de 

Motociclisme

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

06 diumenge (ag.)

08 divendres (set.)

11 dilluns (set.)

26 dissabte (ag.)

17 diumenge (set.)

AGENDA D’ACTES

Diada Nacional de Catalunya

10.30 h Sala de Plens de l’Ajuntament

•	Conferència	“La	literatura	catalana	en	anglès:	

la prova internacional que Catalunya és més que 

una regió” a càrrec de Matthex Tree, escriptor 

anglès en català

Sortida de natura. De Castellcir al Castell de 

Popa

8 h Sortida des de Can Ganduxer amb cotxes 

particulars. Tornada cap a les 14 h. Distància 

de 9,78 km i desnivell de 305 m. Activitat lliure, 

guiada per Agustí Martínez.

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

03 diumenge (set.)

•	17 h Exhibició de ball en línia a càrrec 

d’alumnes del Casal

•	18 h Ballada de sardanes a càrrec del 

Grup de Sardanes del Casal de Gent Gran de 

Granollers

06 dimecres

•	10 h Torneig de dòmino i parxís

•	16 h Torneig de petanca

•	17 h Exhibició de ioga a càrrec del Grup del 

Casal, obert a tothom

•	17.30 h Actuació del grup rociero La 

Madrugá de la Hermandad Rociera de 

Bellavista

•	18 h Representació de l’obra de teatre 

Hotel Torres a càrrec del grup de teatre 

Siempre Joven de Bellavista

07 dijous

•	17 h Exhibició de tai-txi a càrrec dels 

alumnes del casal

•	17.45 h Actuació del grup musical Flors i 

Violes

• 18.45 h Concurs de truita de patates i 

degustació 

08 divendres

• 17 h Representació de l’obra de teatre 

Maribel y la extraña família a càrrec del 

Grup de Teatre Gregori del Casal de la Gent 

Gran de Granollers

• 18.45 h Actuació musical en play-back 

del grup de Nens i Nenes del Casal de 

Canovelles

09 dissabte

• 14 h Dinar de germanor, obert a tothom

• 16.30 h Cantada d’havaneres a càrrec 

del grup Nus Mariner i degustació de rom 

cremat per als assistents

10 diumenge

• 17 h Ball de diumenge amb musica en viu a 

càrrec de José Marbu, obert a tothom

11 dilluns

Celebració de la Diada de Catalunya

• 14 h Dinar dels socis del Casal d’Avis de 

Bellavista

• 16.30 h Lliurament de trofeus, petanca, 

dòmino, parxís, concurs de truita a càrrec de 

l’Alcalde i la regidora de Gent Gran

• 17 h Ball en directe amb música en viu a 

càrrec del músic Joan Abarca

11.30 h Monòlit del passeig del Tagamanent 

•	Seguici	amb Els Garrofers des de la plaça de 

l’Ajuntament

•	Petit	concert	a	càrrec	de	les	corals Xeremella 

i Cor Camins, coordinat per l’Associació 

d’Intercanvis Socials i Culturals

•	Ofrena	floral	

•	Estrena	de	la	sardana	cantada	“Himne al Poble 

de les Franqueses”, conduïda pels Sardanistes 

Franquesins

•	Cantada	d’Els Segadors amb els dos cors 

participants

•		Piscolabis	popular

•		Animació	musical	a	càrrec	d’Els Garrofers 

7è Torneig de Futbol – Trofeu Aj. LF

20.30 h 1r partit

22.30 h 2n partit

19 dimarts (set.)
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CURSOS I 
TALLERS
www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DE 

BELLAVISTA

•	Cursos	de	català,	castellà	i	anglès	amb	

certificació d’acord amb el MECR

•	Cursos	per	aprendre	a	llegir,	escriure	i	

conèixer l’entorn

•	Curs	a	distància	per	obtenir	l’ESO

•	Preparació	per	a	la	prova	d’accés	a	un	

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES

Obert a partir de l’1 de setembre (a partir de 

12 anys)

Sala Esfera (a partir de els 17.30 h). Un 

espai on els joves poden fer treballs en grup, 

deures, estudiar...

Activitats del centre (de 18.30 a 20.30 h). 

Tallers, jocs, sortides, festes populars, etc.

De dl. a dv. al Centre Cultural de Bellavista 

(938 405 781) i a la Nau del Centre Cultural 

Can Ganduxer (938 404 967)

Aquest setembre vine a preparar el Passadís 

del Terror per la Festa Major

Inscripcions obertes / places limitades

Org. Centres municipals de joves

CASAL INFANTIL MUNICIPAL 

Obert a partir del 12 de setembre (per a 

infants de 3 a 11 anys)

Dissabtes a partir d’octubre

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivències, etc.

PORTES OBERTES: del 12 al 14 de setembre 

podeu venir a conèixer el casal

De dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h 

•	Dl.,	dc.,	i	ds.	al	Centre	Cultural	de	Bellavista

•	Dt.,	dj.,	dv	i	ds.	al	Centre	Cultural	Can	

Ganduxer

Informació: 938 405 781 (Bellavista)  i 938 

404 967 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@

lesfranqueses.cat 

Inscripcions obertes / places limitades

Org. Casals infantils municipals  

ARTEMISIA ART & TENDÈNCIES  (Setembre)

Divendres 1 a partir de les 19.30 h a la Sala 

Principal

Opening de l’exposició de fotografia “Small 

inner landscapes” de l’artista Guillermo De 

Angelis, amb la presència de l’artista

Copa de benvinguda a tots els assistents 

Divendres 15 a les 18 h

Visita comentada a la mostra “Small inner 

landscapes” guiada pel mateix artista

Dissabte 23 de 10 a 19.30 hores

Masterclass de fotografia amb l’artista 

Guillermo De Angelis

Nivell de coneixements requerits: mínim

Càmera requerida: qualsevol tipus digital

Destinataris: interessats en la composició 

fotogràfica en blanc i negre

Places limitades. Info i inscripcions: info@

artemisiacultura.com o 617 231 023 

Durant tot el mes a la Sala -1

Showroom Artemisia, exposició col·lectiva 

d’art: diferents autors, disciplines, suports, 

mides i preus

ACTIVITATS
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

Homenatge a la Vellesa 2017 de Corró d’Amunt

•12.30 h Missa solemne a l’església de Sant Mamet

• 14 h Dinar a les Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt

• 16.30 h Adaptació de l’obra de teatre El venedor de 

cacauets, a càrrec del Grup de Teatre Boina

Confirmar assistència al dinar al telf: 670 325 206 

Homenatge a la nostra gent gran

9 h Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista

Inscripcions (per a persones de 65 anys i més) a 

partir del 25 de setembre a l’oficina de l’Associació 

al Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista (Pg. 

Extremadura, s/n)

De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

08 diumenge (oct.)

14 dissabte (oct.)

30 dissabte (set.)

Programa entrena La Mitja 2018

Inscripcions + assegurança esportiva (gratuït): a 

l’oficina del PME.

Inici període d’inscripcions: 4 de setembre.

Inici dels entrenaments: a partir del 25 de 

setembre.

Horaris d’entrenaments: dilluns, dimecres i 

divendres de 20:00h a 21:00h.

Entrenaments planificats segons nivell per un 

entrenadors nacional del Club Atletisme A4elkm 

de les Franqueses.

Accés als vestidors, dutxes i gimnàs de l’Escola 

Guerau de Liost.

7è Torneig de Futbol - Trofeu AJ. LF

20.30 h 1r partit

22.30 h 2n partit

Escenifica’t a l’Espai Zero. Time for action, una 

ONG dedicada al Nepal

20 h Centre Cultural de Bellavista

Xerrada a càrrec de Josep Carrizo

25 dilluns (set.)

20 dimecres (set.)

22 divendres (set.)

23 dissabte (set.)
Taller de percussió corporal mètode BAPNE

9.30-11.30 h o 12-14 h Antigues Escoles de Llerona

Dos tallers, horari a escollir, a càrrec de l’Alex 

Saborit

Inscripcions: intercanviscorals@gmail.com o 659 

642 920 

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals 

de les Franqueses del Vallès

IX Torneig d’handbol de Festa Major – Joan 

Sanpera.

9 h Pavelló Poliesportiu Municipal

*L’acte tindrà continuïtat diumenge dia 1 d’octubre

Org: AEH Les Franqueses
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CURSOS DE LA CÍVICA

INICI SETEMBRE

• Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre 

cos mitjançant l’exercici i se centra en la 

postura dels nostres músculs.

Dm. de 19.30 a 20.20 h / de 20.30 a 21.30 h

Dj. de 18.30 a 19.30 h / de 19.30 a 20.30 h

• Tai-Txi. Art de la meditació en moviment 

per conèixer el nostre cos.

Dl. de 20 a 21 h 

• Coral Xeremella. Cant coral adreçat a 

adults amb ganes de cantar i compartir 

música.

Dj. de 21.30 a 23 h

• Taller de costura. Vine a cosir, en 

sàpigues o no, n’aprendràs. 

Dl. de 17 a 19 h

INICI OCTUBRE

• Taller de pintura i dibuix. Taller pràctic 

per a tots els nivells. Adreçat per a majors 

de 16 anys

Dm. de 16 a 18 h

• Taller de dibuix de còmics. Adreçat a 

joves entre 10 i 18 anys

Dv. de 16.30 a 18 h

• Taller de creació artística per a nens. 

CURS DE SARDANES

Tres nivells: principiants, manteniment i 

repartiment

Dj. 21 i 28 de setembre

17.30-18.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Dv. 22 i 29 de setembre

17.30-18.30 h Centre Cultural Bellavista

TALLERS DE MEMÒRIA I D’INFORMÀTICA PER 

A GENT GRAN

Preinscripcions del 12 al 22 de setembre als 

propis casal, excepte els tallers de Corró 

d’Amunt que s’hauran de realitzar a l’Àrea de 

Gent Gran (938 616 360) 

INICI TALLERS:

- Centre Social de Llerona : 2 octubre 

(Memòria i informàtica)

- Centre Cultural de Marata: 2 octubre 

(Memòria, 4 octubre (Informàtica)

- Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista: 3 

octubre (Memòria), 4-6 octubre (Informàtica)

- Consell del Poble de Corró d’Amunt: 4 

octubre (Memòria)

- Casal de la Gent Gran de Corró d’Avall: 26 

octubre (Memòria), 9 octubre (Informàtica)

CURSOS ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT 

MAMET DE CORRÓ D’AMUNT

SETEMBRE

• Cant coral. Sessions teòriques i 

pràctiques

Dm. de 20.30  a 22 h

Inscripcions: Marc Tost 637 908 597 o 

marctost@hotmail.com

• Costura per a tots els nivells. Aprèn a 

fer anar l’agulla

Dv. de 17 a 19 h 

Inscripcions: Maria Rodríguez 662 055 

360

• Pintura. Sessions d’exercicis guiades. 

Pla individualitzat

Dl. i Dj. de 17 a 19 h

Inscripcions: Elisa Martínez 630 714 344

•Tai-txi. Sessions teòriques i exercicis 

pràctics

Dm. de 19 a 20 h

Inscripcions: Marc Ricart 638 056 983

A les antigues Escoles de Corró d’Amunt

Informació: veinscorro@gmail.com

L’agenda queda subjecta 
a possibles canvis. 
www.lesfranqueses.cat

“El Setembre ja ha arribat 
i l’escola ha començat”

ELS PASTORETS 2017-2018

Tothom que estigui interessat a participar en Els 

Pastorets del proper Nadal, ja sigui com a actor/

actriu, col·laborador/a, tècnic/a, responsables de 

vestuari, etc. Pot trucar al 647 422 644 o escriure 

un correu electrònic a elcoverolteatre@gmail.com

Org. Grup de Teatre El Coverol

COR CAMINS

Volem ampliar el cor i estem cercant tenors i 

baixos!

Homes de les Franqueses i comarca, ani-

meu-vos! No cal tenir coneixements musicals, 

es demana compromís en l’assaig setmanal i 

predisposició per passar-ho molt bé. 

Informació: corcamins@gmail.com o 666 693 066 

Daniel Pérez

Us hi esperem!

Adreçat a nens de 4 a 12 anys

Dl. de 17.30 a 19 h

• Taller de tècniques pictòriques.  Per a 

majors de 16 anys

Dj. de 10 a 12 h

A la Nau de Can Ganduxer

Inscripcions: info@lacivica.com. Whatsapp 

600 505 849

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall

cicle formatiu de grau superior

•	Curs	d’informàtica	amb	certificació

Inscripcions: a partir de l’1 de setembre

Dl., dc i dv. de 10 a 12 h dt. i dj. de 17 a 19 h

Al CFA (carrer Rosselló, 37). Inscripcions 

gratuïtes al 938 402 653

Més informació a www.cfabellavista.org

Org. Centre de Formació d’Adults

CURSOS DE FORMACIÓ DE L’ÀREA DE 

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

•	Iniciació	a	l’anglès.	Inici:	18	de	setembre.	

Dm. i dij. de 9.30 a 11h

•	Continuació	a	l’anglès.	Inici:	18	de	

setembre. Dl. i dc. d’11.30 a 13 h

•	Castellà	per	a	nouvinguts.	Inici:	18	de	

setembre. Dl. i dv. de 9.30 a 11 h

•	CP	Dinamització	d’activitats	en	el	lleure	

educatiu infantil i juvenil. Inici: 2 d’octubre. 

Dl. i dv. de 9.15 a 14.15 h

Tots els cursos s’imparteixen a Can Ribas – 

Centre de Recursos Agraris

Inscripcions i informació: De dilluns a 

divendres de 8.30 a 14h  938 443 040 / 

dinamització@lesfranqueses.cat 
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[ grups polítics ][ grups polítics ]

Francesc Colomé 
President del grup polític municipal PDeCAT Demòcrates

DEFENSEM EL DRET DEL POBLE DE CATALUNYA A DECIDIR. Normalment no acostumem a centrar el nostre article en temes supramunicipals, 
disposem de molt poc espai i molts temes urgents locals per tractar (tot i que sovint relacionats amb temes supramunicipals, com els 
desnonaments, l’atur, la desigualtat, les privatitzacions de serveis públics, ...) . Però la transcendència del proper 1 d’octubre ens fa realitzar un 
petit canvi puntual. L’1-O s’ha convocat un referèndum perquè el poble de Catalunya expressi la seva decisió sobre la relació que vol mantenir amb 
l’estat espanyol. Considerem indispensable el dret dels pobles a exercir democràticament llur sobirania, el dret a la seva autodeterminació i a no 
ser sotmesos a cap relació no voluntària. Aspirem a una relació entre els pobles basada en l’internacionalisme i la solidaritat, però mai des de la 
imposició. Des de Imaginem Les Franqueses en Comú i l’assemblea popular de Les Franqueses Imagina considerem que el govern municipal ha 
de facilitar el normal desenvolupament de l’1-O, com en qualsevol procés electoral. Per això mostrem la nostra absoluta disponibilitat per ajudar 
a aconseguir-ho. També volem avançar que davant de qualsevol acció reaccionària i repressiva ens trobaran fent-hi front als demòcrates units. 
Fem una crida a la població a participar en aquesta jornada i a donar la seva opinió amb llibertat, independentment de la que sigui. Cal actitud 
democràtica, respecte i debat respectuós entre totes les postures i opinions, tranquil·litat, normalitat i construir aquest poble plural que som 
entre tots i totes i pel bé comú col·lectiu. Deixem que el poble decideixi democràticament l’1-O.

PRESIDENT PUIGDEMONT L’1 DE JULIOL EN L’ACTE “MÓN LOCAL PEL REFERÈNDUM”. Tenim per tant tots una gran responsabilitat. El món 
local la té. Perquè aquest no és un moviment de dalt cap a baix, com bé s’han encarregat de recordar-nos aquests dies que es  compleixen 40 
anys de les eleccions del 1977; aquest és un moviment de baix cap a dalt. Per això sou importants i per això feu nosa i por. I més que en farem. 
Perquè, efectivament, el que veritablement és transformador, disruptiu en la democràcia espanyola, és que, per primera vegada, hi ha un procés 
transformador polític institucional que no ve de dalt cap a baix, que no ve de les personalitats cap a les persones, sinó que ve de les persones cap 
a dalt. I això és el que veritablement paralitza. I, quan això passa, la resposta que trobeu és l’amenaça, és la por. Ens tenen por. En aquests tres 
mesos que ens queden heu de jugar un paper determinant al costat del Govern i del Parlament, però també dels ciutadans. A tots ells, amb el cap 
ben alt. Amb tots, els que estan a favor i en contra de la independència. Els heu de garantir a tots que podran decidir si volen que Catalunya sigui 
o no independent. Perquè el senyor Rajoy i el Congrés dels Diputats no ho garanteixen això. Vosaltres sou la base del referèndum perquè en els 
propers anys els ajuntaments, el món local, que vol dir les persones, sou els fonaments dels anys que tenim dret a construir. I la tria, finalment, 
que proposem als ciutadans és senzilla: entre arnes o urnes. Entre els arnats de la democràcia, que amb la seva actitud van rossegant el vestit 
de la democràcia, o les urnes, que són els que reforcen la democràcia i la fan guanyadora. Senzill: o arnes o urnes. I votarem

EL PSC DE LES FRANQUESES TREBALLA PER A TOTS ELS VEÏNS I VEÏNES DE LES FRANQUESES.
En anteriors butlletins vam repassar totes les inversions i projectes que es faran a Bellavista i Corró d’Avall. Ara toca Llerona, Corró d’Amunt 
i Marata. A Llerona tenim previst que s’acabi el Parc del Falgar i la Verneda, 17 hectàrees de zona verda. Tindrem una zona de llac, on es vol 
potenciar la recuperació de la fauna i la flora, especialment de les aus que es podran observar, ja que s’instal·laran miradors. Una segona 
part que serà un espai natural per gaudir de l’exercici físic i del lleure a l’aire lliure. La tercer part serà més lúdica, amb jocs infantils, 
màquines esportives per fer exercici, una zona de taules i esperem aconseguir una aula d’interpretació de la natura.
També connectarem el Consell del Poble de Llerona a la xarxa municipal d’aigua potable i l’abastament també per al Polígon Industrial de 
Llerona. També es remodelarà la zona esportiva de Llerona, amb un nou camp de futbol 7, vestidors nous i una nova zona d’aparcament. A 
Corró d’Amunt, portarem aigua potable a la zona urbana, es començaran les obres de la portada d’aigua a totes les cases de la zona urbana. 
També s’aprofitarà aquesta actuació per la construcció de noves voreres no existents a l’entrada del municipi. A Marata, es farà la pacificació 
del Camí de Marata. S’ha arribat a un principi d’acord amb els veïns i veïnes per fer la pacificació limitant la velocitat a 30 km/h i prohibint 
l’entrada de vehicles destinats al transport de mercaderies, excepte serveis a granges agrícoles. Com podeu veure, el PSC treballa per a tots 
els nostres veïns i veïnes dels nostres cinc pobles. Molt bones vacances per a tots!!! 

Àlex Vega
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa [ILFC-E] 

Jose A. Aguilera Galera
Regidor del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
[PSC-CP]
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Àngel Profitós 
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM)

COSES QUE PASSEN I QUE NO PASSEN. Eleccions al Club Natació Granollers. La Junta que volia la construcció de la super piscina al nostre 
sector N les ha perdut. Però l’empresa privada, amb alguns membres d’aquella junta com a socis privilegiats, ja té la concessió municipal 
per tirar endavant un projecte que ara més que mai és de dubtosa viabilitat. El govern donarà explicacions de tanta pressa per adjudicar el 
millor solar del polígon (o potser no).  Avui, 10 de juliol, segueixen sense convocar la comissió que ha de parlar de seguretat i propostes de 
futur per a la Ctra de Cànoves, el camí de Marata i la cruïlla. Fa més de mig any. Al respecte, només declaracions de premsa a favor d’una 
rotonda la construcció de la qual es va aturar amb els vots d’un dels partits d’aquest govern (quan era a l’oposició, es clar). Política marxista 
(sector Groucho Marx) “aquests  són els meus principis, si no li agraden, en tinc d’altres”. Més principis: fins fa uns mesos, les màquines de 
netejar (punts i butxaques) de Llerona no podien estar mai en verd per temes tècnics. Al Ple de juny els vots de CiU, PP i PSC  van tombar una 
moció d’ERC en aquest sentit. Sense cap argument tècnic; només per la voluntat política dels partits del govern aquests semàfors segueixen 
només en ambre i vermell.  Més: ja no tenim fons de reserva, al municipi. Al mateix ple es van aprovar modificacions del pressupost (algunes 
de dubtosa legalitat) que han “netejat” bona part del famós superàvit municipal i han deixat a zero, al mes de juny,  les partides dels fons de 
contingència de l’Ajuntament i els Patronats per a tot el 2017. 1 d’octubre: VOTAREM I GUANYAREM!

LA SENTÈNCIA DEL MERCADONA, UN BON EXEMPLE
La denúncia a Fiscalia de diversos grups municipals de govern sobre el cas de la llicència a Mercadona, va comportar una sentència que 
condemnava dos tècnics municipals, és a dir, l’Ajuntament, a diferents penes d’inhabilitació de càrrec públic per falsedat documental, ja que 
es va adjudicar la llicència municipal de forma incorrecte.
Veient la decisió, que no és la que volien els diferents grups polítics que van interposar la denúncia, han tramitat diferents iniciatives per 
canviar aquesta situació, ja que s’havia de tancar l’establiment Mercadona. Finalment, però, sembla que es legalitzarà la situació, però el 
que no està resolt és el tràmit de la legalització de la llicència de l’establiment, que s’ha de fer de nou, ja que el que es va fer en el seu dia es 
va declarar il·legal.
El nou tràmit s’ha de seguir perquè aquest establiment compleixi la legalitat vigent, ja que s’han viscut un seguit d’irregularitats inexplicables 
i no creiem que cap altra persona o entitat faci tantes gestions per resoldre un bunyol fet pels mateixos.

LEARNING MORE AND MORE…, APRENDER MÁS Y MÁS… “Since we live and work in a changing world, new laws are introduced that lead to new 
policies.  New ideas and approaches emerge; new problems arise and new solutions are sought. The world of work is therefore a constantly 
moving and evolving one. What this means, then, is that if we are not constantly learning as we go about our day-to-day business, then each 
day we are getting further and further out of touch with the demands of the modern working world.” Si usted piensa que sabe inglés, pero 
no entendió lo que dicen los dos párrafos anteriores, es momento de reciclarse!  En el área de Dinamización Económica del Ayuntamiento 
de Les Franqueses, en la Masía de Can Ribas, iniciaremos un nuevo ciclo de cursos de formación a partir del mes de septiembre, 2017.  No 
se quede en casa!  Y si se lo puede permitir (consulte nuestros horarios), inscríbase en cualquiera de los cursos que se ofrecen.  Recuerde 
que el conocimiento no ocupa espacio, pero sí que enriquece.  Y ahora sí, aquí está la traducción de los dos primeros párrafos que hemos 
escrito al principio, en inglés: “Dado que vivimos y trabajamos en un mundo cambiante, se introducen nuevas leyes que conducen a nuevas 
políticas. Nuevas ideas y enfoques emergen; surgen nuevos problemas y se buscan nuevas soluciones. El mundo del trabajo es, por lo tanto, 
un mundo en movimiento y evolución constantes. Lo que esto significa, entonces, es que si no estamos aprendiendo constantemente a medida 
que avanzamos en nuestros negocios cotidianos, entonces cada día estaremos más alejados de las exigencias del mundo laboral moderno.”

Francesc Torné 
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)




