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INSTRUCCIONS PER 
PETAR-HO A LA 
FESTA MAJOR DE 
CORRÓ D’AVALL

COVID FREE
La salut és el primer. Recorda: 

MASCARETA, MANS I DISTÀNCIA!
Mascareta: el seu ús és OBLIGATORI a tots els recintes i 

actes de festa major.

Mans: A tots els actes trobareu a la vostra disposició gel 

hidroalcohòlic. 

Distància: Mantingues la distància de seguretat fora de la 

teva bombolla. 

I si tens símptomes…
Queda’t a casa, cuida’t i truca al 061!!!!

RESERVA D’ENTRADES,
XARXES SOCIALS I WEB
Vols reservar la teva entrada online?

Comprar samarretes?

Tornar-te a mirar el programa?

Doncs... A la nostra web ho trobaràs tot! 

festamajorcorrodavall.cat
I per estar súper al dia de tot...

segueix-nos a les XXSS! 

Instagram, Twitter i Facebook: @fmcorrodavall



MODALITATS D’ACCÉS ALS ACTES
Tots els actes amb aforament limitat (tant amb inscripció a l’accés 

com amb entrades anticipades online) obriran portes 30 minuts 

abans del seu inici, perquè pugueu anar arribant, apuntant-vos i 

agafant el millor lloc!

Als concerts de nit de la Plaça Joan Sanpera les portes s’obriran  

1 hora abans de l’inici del concert, perquè pugueu sopar i fer uns 

beures tranquil·lament...

Les entrades que compreu anticipadament a través de la plataforma 

Entrapolis seran vàlides fins a 10 minuts després de l’hora d’inici 

de l’espectacle. Passat aquest temps, perdran validesa i les localitats 

buides es posaran a la venda a la taquilla. 

RESTAURACIÓ
Trobareu el bar de la Comissió a la Plaça Joan Sanpera i estarà 

obert per a tots els que assistiu als actes que es fan a la plaça.

Porta el teu got de casa! A la barra podreu comprar el got de Festa 

Major, però aquest any no serà retornable...

Als concerts de nit, i durant l’hora prèvia en què el recinte estarà obert 

pels que tingueu entrada, oferirem sopar Festa Major ‘style’ i beguda.

LA SAMARRETA 
DE LA FESTA!!!

Per només

5€



La Festa Major de Corró 
d’Avall torna al carrer!
Sí, sí, la Festa Major de Corró d’Avall torna al carrer, i ho fa amb gairebé 

una quarantena d’actes pensats per recuperar les activitats culturals, lúdiques 

i esportives que sempre ens han fet vibrar. Què fora d’un poble que treballa 

i s’esforça a diari sense un trencament d’alegria? Podem canviar la manera 

de fer festa però no les ganes de gaudir, de divertir-se, de xalar-se, de ballar, 

de cantar, de riure i de compartir amb la nostra gent. Tot això serà possible 

gràcies a la gran i extraordinària feina feta d’una bona pila de gent que hi ha 

dedicat moltes hores. Felicitats doncs, a la Comissió de Festa Major i a tothom 

que hi col·labora. Enguany, l’organització ha estat més complexa degut a la 

presència d’aquesta maleïda pandèmia però hem de ser prudents i respectar 

les mesures sanitàries vigents. 

Som un municipi que vol i sap fer festa, que amb el caliu de l’alegria arriba 

allà on es proposa, per això, franquesins i franquesines, ara ens toca anar als 

concerts, fer manualitats i jugar amb fang, practicar esport en família, gaudir 

de la ballada de Gegants i de les sardanes, adelitar-nos amb la cremada de 

l’Ajuntament, passar-nos-ho d’allò més bé amb Els Encendraires.... tenim moltes 

raons per ser-hi. 

Amb aquesta cinquena festa major a les Franqueses, s’acaba l’estiu però 

jo prefereixo veure-hi també la part positiva. Ara comença un nou curs amb 

noves il·lusions, nous projectes i noves expectatives, i el comencem de la millor 

manera possible, fent poble i construint, junts, un municipi millor. Bona Festa 

Major! 

Francesc Colomé i Tenas

Alcalde de Les Franqueses del Vallès



  
  Dijous 16
 17.00 Skate Jam amenitzat per Ratafia Sound System

  Pista de Cal Gavatx

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

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

 18.00 Concert de Les Mandarinetes, animació 

  infantil a càrrec d’Amagatotis Teatre

  Plaça Joan Sanpera

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

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

 21.00 Cinema a la fresca: Onward

  Plaça de Can Calet

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

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

 22.00 Monòleg TinderSorpresa a càrrec d’Andreu Casanova

  Casal Cultural de Corró d’Avall

  Preu entrada: 5 € - Entrades online

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

FOC

MUSICALS FAMILIARS

CULINARIS

TRADICIONALS

EDAT RECOMENADAESPORTIUS

INFANTILS

  LLEGENDA D’ICONES

Acte patrocinat per:



  Divendres 17
 11.00 Matí infantil: tallers per a totes les edats

  Plaça de l’Ajuntament

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

  Org.: Àrea d’Infància i Joventut i CFM de Corró d’Avall

 11.00 Mini arc

  Plaça de l’Ajuntament

  Org.: Club de Tir amb Arc les Franqueses

 18.00 Clown Power, totes som Pallasses, espectacle

  a càrrec de Circ de Jocs

   Plaça de Can Font

  Entrades online

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

 20.00 Urbasa, espectacle a càrrec d’Hutsun+Ortzi

  i Pregó de Festa Major

   Plaça de l’Ajuntament

  Entrades online

  Org.: PMCEIJ

 21.00 Batalla de galls +

  Concert de Los Niños del Balcón

   Plaça de l’Espolsada

  Entrades online

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

 

Acte patrocinat per:



 21.30 Concert: Reskate +

  Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic

   Plaça Joan Sanpera

  Entrades online

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

 

  Dissabte 18
 09.00 Partits de pretemporada d’handbol i

  bàsquet de Festa Major

   Pavelló Poliesportiu Municipal i Pavelló Poliesportiu

  Espai Can Prat

  Org.: PME, CB Les Franqueses i AEH Les Franqueses

 09.00 Zumba

   Plaça de l’Espolsada

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

  Org.: PME

 10.00 Festa de la bicicleta

   Recorregut: Des del Pavelló Poliesportiu Municipal fins la Zona 

  Esportiva Municipal de ciclisme.10km aprox.

  Els menors han d’anar acompanyats d’un adult. És obligatori l’ús de 

  casc. L’organització no es fa responsable de cap dany ni perjudici

  de cap participant.

  Org.: PME i Unió Ciclista Les Franqueses

Acte patrocinat per:



 ...  continuació dissabte 18

 11.00 Juguem amb fang

   Plaça de l’Espolsada

  Cal portar roba que es pugui embrutar i roba de recanvi.

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

  Org.: ENEI (Espai Nadó - Espai Infant)

 11.00 El Pallasso Xisclet, animació infantil

  a càrrec de Marc Oriol

   Plaça de l’Espolsada

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

  Org.: Comissió de Festa Major de Corró d’Aval

 11.30 Torneig memorial Jaume Ginestí.

  CF Les Franqueses – Sant Cugat FC

   Camp de Futbol Municipal

  Org.: CF Les Franqueses

 12.00 Festa de l’Escuma

   Plaça de l’Espolsada

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

  Org.: Comissió Festa Major de Corró d’Avall

 16.00 Dark Cross 2021

   Zona Esportiva Municipal de ciclisme

  17.00 Cursa categoria Open (oberta a majors de 14 anys,

  prèvia inscripció: www.ciclisme.cat)

  Org.: Unió Ciclista Les Franqueses



 17.00 Campionat d’escacs

   Passeig del Primer d’Octubre

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

  Org.: Club d’Escacs Les Franqueses

 

 17.00 Torneig de futbol Electrocamps amb el 1r equip

   Camp de Futbol Municipal

  Org.: CF Les Franqueses

 17.30  Xics’n’Roll, animació infantil a 

  càrrec de Xics’n’Roll Band

   Plaça Joan Sanpera

  Entrades online

  Org.: Comissió Festa Major de Corró d’Avall

 18.00 Concert de tarda amb

  l’Orquestra Gerunda

   Plaça de l’Espolsada

  Entrades online

  Org.: Comissió Festa Major de Corró d’Avall

 18.00 Ballada de Gegants

   Plaça de Can Font

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

  Org.: Associació Gegants de les Franqueses

 20.00 Versots

   Plaça Joan Sanpera

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

  Org.: Diables Els Encendraires

Acte patrocinat per:



 ...  continuació dissabte 18

 21.30  XXI Cremada de l’Ajuntament

   Plaça de l’Ajuntament

  Entrades online

  Org.: Diables Els Encendraires

 23.00 Concert de Pony Pisador

   Plaça Joan Sanpera

  Entrades online

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

  Diumenge 19
 09.00 Ciclocross de Les Franqueses del Vallès

  (C2 Internacional)

   Zona Esportiva Municipal de ciclisme

  Org.: Unió Ciclista Les Franqueses

 09.00 Tast de Tai-Txi per a totes les edats

   Plaça de Can Font

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

  Org.: Tai-Txi Txuan i Comissió de Festa Major de Corró d’Avall



 09.30 Jocs gegants casolans

   Passeig del Primer d’Octubre

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

 11.00 Espectacle de màgia a càrrec de

  l’il·lusionista Aleix Ferrer

   Plaça Joan Sanpera

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

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

 11.00 Ballada de sardanes amb la

  Cobla Ciutat de Terrassa

   Plaça de Can Font

  Inscripcions prèvies a sardanistesfranquesins@gmail.com i en

  accedir a l’acte. Places limitades.

  Org.: Sardanistes Franquesins  i Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

 12.00 Missa major de Festa Major

   Església de Corró d’Avall

 12.30 Vermutapes musical amenitzat per Whisky Preachers 

   Plaça Joan Sanpera

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

  Org.: LF Comerç i Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

 18.00  Jo vull ser 3.0, espectacle infantil a càrrec de 

  Companyia Pallassos

   Casal Cultural de Corró d’Avall

  Entrades online

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



 ...  continuació diumenge 19

 20.00  Ball de l’Espolsada

   Plaça de l’Espolsada

  De la parella, un de blanc i l’altre de negre.

  Inscripcions en accedir a l’acte. Places limitades.

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

 21.30  Havaneres amb Les Anxovetes

   Plaça de l’Espolsada

  Entrades online

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

Acte patrocinat per:

Acte patrocinat per:



Fa poc més d’un any, 
des de la Comissió es va haver de prendre la decisió de cancel·lar la Festa 

Major de Corró d’Avall del 2020 tal i com s’havia organitzat. Va ser la 

primera vegada en la història de l’entitat que el nostre poble no es va omplir 

d’activitats durant el tercer cap de setmana de setembre. I tots sabem qui n’és 

la culpable. Durant un any i mig la pandèmia ens ha fet impossible gaudir 

amb normalitat del teatre, la música en directe, l’esport, la cultura popular...

I, el pitjor de tot, ens ha privat de fer-ho amb la nostra gent.

Malgrat això, sembla que tot comença a canviar i aquesta Festa Major no 

serà com la de l’any passat. Aquest cop us demanem que deixeu enrere les 

classes virtuals de ioga kundalini i els intents fracassats de cuinar pa d’espelta. 

Volem que us deixeu controlar pel 5G que porteu dins i que feu vostres els 

carrers del poble per tal que puguem viure plegats el retorn del foc, els balls, 

els jocs i tota la resta d’actes que tant hem trobat a faltar.

La situació segueix sent excepcional i, per tant, ens toca gaudir la nostra festa 

amb seny. Però fem-ho sense deixar de banda la rauxa. Perquè si la pandèmia 

ens ha deixat clara alguna cosa és que mai se sap quan poden venir mal 

dades. I que si a la vida hi estem de pas, el millor que podem fer és 

convertir-la en una Festa Major!

La comissió de festa major.



Carrer Llevant, 23 -08520 Corró d'Avall
Tel. 937 684 232 - Móv. 651 305 625
info@instal-servis.com

Experts en instal·lacions
de lampisteria, domestica/industria
i prevenció contra incendis






