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Amb les tradicions mirem al passat amb 
un ull i amb l’altre al present. Formen 
part de la nostra història i alhora de-
fineixen la nostra identitat. Durant tot 
l’any celebrem una pila de festes que 
tenen arrels molt profundes, algunes 
fins i tot centenàries.

A les Franqueses acabem de celebrar 
la Festa de la Mongeta del Ganxet, que 
enguany ha arribat a la cinquena edició. 
Una festa que referma els orígens agrí-
coles de Llerona i del municipi tot re-
cordant la tradicional batuda de monge-
tes com feien els nostres avantpassats 
i aposta per la defensa dels productes 
naturals i de proximitat al mateix temps 
que reivindica la nostra cultura culinà-
ria mediterrània amb el ja consolidat 

concurs de cuina. A més, aquest any hi hem inclòs actes de marcat contigut de cultura 
tradicional catalana, com l’actuació dels gegants del municipi i dels castellers Xics de 
Granollers. Volem que aquesta festa sigui un referent no només comarcal sinó també 
nacional i la seguirem potenciant. Les tradicions s’han de conservar ja que són el que 
ens fan grans com a poble i com a país.

Ara que ja hem entrat al mes de desembre viurem les festes nadalenques. A Catalunya 
les nostres celebracions tenen un contingut marcadament religiós que no hem d’oblidar. 
Sempre hem de saber d’on venim per saber on som i on anem.

Al municipi hi trobareu un munt d’activitats i actes per a totes les edats: tallers, con-
certs, teatre, conta-contes, festes... Iniciarem el mes amb la Fira de Nadal i d’Entitats, 
que any rere any creix amb la participació de les associacions i entitats de les Fran-
queses, sense les quals no seria possible (aprofito per agrair-vos l’excel·lent tasca que 
esteu fent). El calendari també marcarà que al desembre toca la Festa de la Infància, on 
els nens i nenes, els nostres petits grans tresors, gaudiran amb activitats i espectacles 
molt diversos. Com cada any, les parròquies oficiaran la missa del gall (algunes també 
del pollet). El pessebre vivent omplirà el bosc de l’església de Santa Eulàlia i els carrers 
s’engalanaran amb llums de Nadal. A més es representaran els Pastorets de Marata, 
els més tradicionals, i també els de les Franqueses. Començarem el gener amb el Con-
cert d’Any Nou amb l’Orquestra Maravella i al cap d’una setmana rebrem la visita dels 
Reis Mags, que vindran de ben segur molt carregats de joguines ja que els nostres nens 
i nenes han tingut durant l’any un comportament exemplar. Oi, pares i mares?

Així doncs, estem en unes dates màgiques i us convido a gaudir del Nadal de les Fran-
queses, sense excuses, tot desitjant-vos que passeu unes molt bones festes i entrada 
d’any envoltats dels vostres familiars i amics. Bones festes!

[ editorial ] [ sumari ]
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Suport a les escoles a través de la 
contractació de persones en situació 
d’atur

ACTUALITAT 

04-11

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde

GRUPS 
POLÍTICS

18-19 

3a Festa de la Infància
Els Pastorets
Missa del Pollet i del Gall
Concert de Nadal 

AGENDA

12-17
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[ actualitat ]

Suport a les escoles 
a través dels plans 
locals d’ocupació 

E
l 9 de novembre, cinc persones de les Franqueses van co-
mençar a fer tasques de suport a les escoles del municipi 
dins el programa Treball i Formació, enfocat a la inserció 
laboral de persones en situació d’atur, prioritàriament més 

grans de 45 anys, que hagin exhaurit la prestació per desocupació 
i/o subsidi. El programa tindrà sis mesos de durada a jornada com-
pleta (37,5 hores) en què els beneficiaris ajudaran, per exemple, a les 
hores d’acollida, a l’hora del pati, al menjador i a la biblioteca dels 
centres educatius d’Educació Infantil i Primària.

El programa Treball i Formació exigeix a tots aquells que hi par-
ticipen que realitzin, paral·lelament a l’experiència laboral, una for-
mació vinculada a un certificat de professionalitat. En aquest cas, 
les persones contractades faran cursos de monitor de lleure.

Adhesió al 2n Pla 
Comarcal d’Igualtat 
de Gènere

L
’Ajuntament, que actualment està finalitzant el seu 3r Pla 
Municipal d’Igualtat d’Oportunitats per a Dones i Homes a les 
Franqueses del Vallès (2012-2015), s’adhereix al 2n Pla Co-
marcal d’Igualat de Gènere 2015-2018 del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental amb la finalitat d’establir nous objectius i mesu-
res a desenvolupar en diferents àmbits de la gestió de l’organització 
i del territori, orientades a avançar cap a la igualtat d’oportunitats.

El Pla, que té una vigència de quatre anys, planteja línies de tre-
ball i actuacions transversals i concretes estructurades en cinc 
eixos: compromís per la igualtat i la transversalitat de gènere; acció 
contra la violència masclista; vetllar pels drets i la qualitat de vida; 
reformulació dels usos del temps i la participació; i apoderament i 
visualització de les dones en tots els àmbits.
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L’àrea de Polítiques Socials s’ocupa de l’elaboració dels plans d’igualtat 
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Signatura de contractes amb l’alcalde i el regidor de Dinamització 
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El Ple municipal aprova les ordenances 
fiscals però l’oposició assegura que hi 
presentarà al·legacions

L
’equip de govern (CiU) va presentar el projecte d’ordenances 
fiscals per a l’exercici 2016 a la sessió plenària celebrada el 
29 d’octubre. Per a l’any vinent el regidor d’Hisenda, Ferran 
Jiménez, va anunciar que s’adopta com a criteri general la no 

variació dels tipus impositius, és a dir, que la pressió fiscal per als 
ciutadans i ciutadanes es torna a congelar. D’aquest criteri general 
es fan petites excepcions en determinades taxes i preus públics.

Respecte a l’Impost de Béns Immobles (IBI) es minora el tipus 
impositiu amb l’objectiu que la quota a pagar per a la ciutadania sigui 
la mateixa que l’any passat, ja que els valors cadastrals es veuran 
incrementats en un 10% per l’Estat espanyol, atès que la darrera 
ponència de valors és del 1999. Així doncs, perquè els ciutadans i 
ciutadanes no hagin de suportar aquest increment, l’Ajuntament ha 
modificat el tipus impositiu de l’impost de l’IBI a la baixa.

Pel que fa a les taxes i preus públics, en general, es mantenen a 
excepció d’alguns casos com les taxes per a l’obtenció de llicències 
d’activitats o les tarifes del Viver d’Empreses, que es redueixen amb 
la finalitat d’oferir suport als emprenedors i facilitar l’establiment 
d’empreses al municipi. 

En d’altres casos les quotes s’augmenten, per exemple, en deter-
minades activitats esportives. El lleu increment que pateixen alguns 
serveis es deu a la necessitat d’ajustar l’oferta als costos reals. De 
fet, segons l’alcalde, Francesc Colomé, en molts casos els serveis 
prestats continuen sent deficitaris però l’Ajuntament els sufraga per 
tal d’oferir un ampli ventall d’activitats.

Per ara, el Ple ha aprovat provisionalment les ordenances amb 
els 9 vots favorables de l’equip de govern (CiU) així com de les for-
macions ERC-AM i PPC. Els 8 regidors d’ILFC-E, PSC-CP i CpF van 
votar-hi en contra i van assegurar que presentaran al·legacions amb 
la finalitat que siguin més “socials”. Esquerra va explicar que també 
presentarà al·legacions però que de moment el seu vot és favorable 
per evitar la pujada del rebut de l’IBI. L’alcalde va explicar que les 
propostes presentades, si són viables, seran discutides amb l’objec-
tiu de millorar les ordenances. 

Mocions
Totes les mocions presentades es van aprovar. En primer lloc, CiU, 
ILFC-E i ERC-AM van donar suport al president Artur Mas, a l’exvi-
cepresidenta Joana Ortega i a la consellera Irene Rigau per la impu-
tació rebuda arran de l’organització del procés participatiu sobre el 

futur polític de Catalunya el 9 de novembre de 2014. El PP va votar 
en contra d’aquesta moció i el PSC i CpF van abstenir-se’n.

Les dues mocions d’ILFC-E van validar-se per unanimitat de 
tots els membres del Ple. El regidor Àlex Vega va explicar que a les 
Franqueses hi ha 46 famílies que, malgrat complir tots els requi-
sits perquè se’ls concedissin beques de menjador, aquest curs no 
han rebut cap beca perquè el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
va quedar-se sense partida pressupostària. El regidor va demanar 
que el govern de la Generalitat, que fa el traspàs de les partides als 
corresponents consells comarcals, augmenti el pressupost. La re-
gidora del PSC, Èrica Reche, va demanar que el govern municipal 
cobreixi els casos allà on la Generalitat no arribi. En resposta, la 
regidora de Polítiques Socials, Marina Ginestí, va afirmar que segons 
Serveis Socials no hi ha cap cas de nivell de risc social que hagi que-
dat descobert. 

L’altra moció del grup es va presentar d’urgència i demanava aju-
da per a les famílies sahrauís que pateixen les conseqüències de les 
inundacions. En aquest punt el regidor del PPC, Javier Álvarez, va 
proposar que tots els regidors i regidores, anònimament, aportessin 
50 euros de la dieta d’assistència al ple. 

ERC-AM també va portar dues mocions, que van aprovar-se amb 
tots els vots favorables dels regidors i regidores de les Franqueses a 
excepció del regidor del PPC. Una de les mocions insta el govern de 
Catalunya a desplegar la normativa catalana de la pobresa energè-
tica malgrat el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern de 
l’Estat espanyol i l’altra és una petició d’un acte de reconeixement 
per part dels governs que van participar en la captura i assassinat 
del president de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys així 
com de demanda de tota la informació requisada sobre el cas.

La moció presentada per CpF per reclamar a la Generalitat de 
Catalunya la construcció d’habitatges socials de lloguer en el ter-
reny cedit al carrer Cadí de Llerona va aprovar-se per unanimitat.

El 23 d’octubre passat es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona l’edicte d’aprovació definitiva de la 
normativa de concessió d’ajuts econòmics per a la realització 
d’activitats d’estiu i/o activitats extraescolars de lleure, 
esportives, culturals o socials de les Franqueses. Podeu 
consultar-la a la Seu electrònica del web municipal.
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[ actualitat ]

La gent gran de les Franqueses visita el 
Gran Teatre del Liceu

E
ls dies 28 i 29 d’octubre, 375 persones majors de 65 anys de 
les Franqueses van visitar el Gran Teatre del Liceu, a Bar-
celona, en una sortida que s’emmarca dins el programa de 
dinamització cultural coordinat per l’àrea de Sanitat, Salut 

Pública i Gent Gran de l’Ajuntament.
La sortida consistia a conèixer de primera mà una de les majors 

institucions culturals i nucli musical de Catalunya. En la visita, orga-
nitzada en petits grups guiats per personal coneixedor de la història 
del Liceu, es van recórrer diversos espais: el teatre, on es represen-
ten les òperes i concerts; el vestíbul, espai de benvinguda del teatre; 
la luxosa Sala dels Miralls; i el Cercle, un club privat d’estil anglès 
amb una valuosa col·lecció de pintures modernistes, en especial, de 
l’artista Ramon Casas.

Per arrodonir la visita, una soprano i un pianista van oferir un 

recital interpretant àries conegudes del repertori operístic. Entre 
altres, Lascia ch’io pianga, de G. F. Händel (òpera Rinaldo), i Oh mio 

babbino caro, de G. Puccini (òpera Gianni Schicchi). El recital va tenir 
un efecte molt commovedor entre el públic franquesí, fet que va en-
tusiasmar els membres de l’expedició.

Després, els assistents van desplaçar-se fins a la platja de la Mar 
Bella per dinar al restaurant La Barca de Salamanca. En tot moment 
van estar acompanyats de la regidora Rosa Maria Pruna. 
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Explicació d’un dels guies a la sala de concerts i òperes

L’Ajuntament va organitzar una sortida per a 400 persones
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Recital de piano i soprano a la Sala dels Miralls

Podeu veure i descarregar-vos les fotografies 
de l’excursió de la gent gran al Liceu en el 
Flickr de l’Ajuntament. Trobareu la galeria en 
aquest QR.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

E
l Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC), han fet una crida als ajunta-
ments i ens locals per tal que se sumin a la campanya Suport 

a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels 
conflictes armats a l’àrea mediterrània, endegada el 7 de setembre 
de 2015. L’Ajuntament de les Franqueses respon a aquesta crida i 
confia un donatiu a aquesta causa.

Des de l’any 1994, l’Ajuntament de les Franqueses col·labora 
amb l’FCCD per tal d’adreçar els ajuts solidaris cap a països en vies 
de desenvolupament. El 6 de maig de 2010, la Junta de Govern Lo-
cal va aprovar l’adhesió al conveni amb l’FCCD en el qual s’estipula 
una aportació anual de 1.100 euros en concepte de quota de soci i 
una aportació de 2.000 euros per a la realització dels projectes de 
cooperació que s’acordin amb l’Ajuntament. Aquest any, el projecte 
que s’ha escollit per ser cofinançat és el 2833, Suport a l’acollida de 
població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats 
a l’àrea mediterrània.

L’FCCD té oberta una campanya de suport a la població afectada 
per la guerra civil a Síria des de l’any 2013. Atenent la gravetat de la 
situació creada aquests darrers mesos amb l’èxode massiu de refu-
giats cap a Europa i en resposta a la demanda de diversos municipis 
catalans, aquest mes de setembre ha emprès aquest nou projecte i 
campanya en conjunt amb l’ACM i l’FMC. 

A banda dels donatius que es faran des de l’administració pú-
blica, l’FCCD posa a l’abast tres números de compte per tal que la 
ciutadania que lliurement ho desitgi pugui participar a la campanya 
fent donatius econòmics particulars:

•	 Triodos Bank, codi IBAN: ES47 1491 0001 2620 0525 7510
•	 Catalunya Caixa, codi IBAN: ES87 2013 0500 1402 1395 4220
•	 CaixaBank, codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627

Es desaconsella la donació de materials de qualsevol tipus, ja que 
són més efectives les aportacions econòmiques.

La destinació dels recursos econòmics recaptats és diversa. 
L’FCCD, que està en contacte amb les entitats humanitàries que tre-
ballen al terreny, dóna cobertura a necessitats bàsiques que opti-
mitzin l’assistència en les rutes de fugida (aliments, higiene, atenció, 

salvament marítim, etc.). Una part dels recursos també es destinarà 
al suport a municipis afectats en ruta, i una altra part es destinarà 
a desplegar l’eix de Sensibilització i Educació al Desenvolupament.

Suport als refugiats sahrauís davant les inundacions
Per altra banda, l’FCCD, conjuntament amb la Coordinadora Cata-
lana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) fa no-
vament una crida davant les inundacions que han afectat els campa-
ments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria). Per això, qualsevol 
particular pot fer una donació omplint una butlleta que l’organització 
posa a disposició i efectuant un ingrés en un dels números de compte 
que s’hi detallen. Els campaments de refugiats han patit l’efecte de 
pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que 
han causat grans inundacions i destrosses. Les pèrdues d’habitat-
ges, aliments i equipaments han estat molt importants. 

El municipi se suma a la campanya per 
ajudar als refugiats a Europa

E
F

E

Refugiats sirians a la frontera de Turquia

L’Ajuntament fa un aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvo-
lupament per finançar el projecte d’acollida dels refugiats en trànsit a 
Europa víctimes dels conflictes armats a l’àrea mediterrània

Trobareu més informació sobre el projecte 
d’acollida de refugiats en trànsit a Europa 
o de suport als sahrauís que han patit les 
inundacions a Algèria en aquest QR. 
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[ actualitat ]

El túnel del terror de Halloween torna a 
batre rècords a Corró d’Amunt

L
a 7a edició del túnel del terror de Corró d’Amunt, que es va fer 
els dies 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre, va tornar a ser tot 
un èxit amb 2.563 entrades venudes, 50 més que l’any passat. 
Enguany, el títol del passatge era Halloween in Transylvania i, 

en conseqüència, les Antigues Escoles es van decorar amb aquest 
motiu. L’entrada era un imponent castell del comte Dràcula.

La trentena d’actors i actrius maquillats i vestits per a l’ocasió, 
dirigits per Xavier Monells, van fer passar por als centenars de paci-
ents visitants, que van haver de fer llargues cues per poder accedir 
al túnel, sobretot el dissabte a la nit. De l’edició d’enguany, Monells 
en destaca que el recorregut era més llarg que mai, amb 314 metres.

Martí Viure, de l’Associació de Veïns Sant Mamet, entitat orga-
nitzadora de l’esdeveniment, es mostra molt satisfet i afirma que 
aquesta activitat està plenament consolidada i que és difícil que 

pugui tenir més visitants. “Ens agradaria que la gent no s’hagués 
d’esperar tanta estona, però no podem fer-ho d’una altra manera”, 
comenta Viure.

Com cada any, la festa també va comptar amb una botifarrada, 
brou calent, castanyes, animació exterior al pati de les Antigues Es-
coles i el 6è Concurs de Carbasses. En el concurs de carbasses el 
1r lloc se’l va endur Can Roca de Marata, el 2n, Can Marcer de Corró 
d’Avall, i el 3r, Can Blanxart Nou de Corró d’Amunt.

E
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L’amo del castell, el comte Dràcula

Durant els tres dies van passar-hi 2.563 persones, 50 més que l’any passat

E
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Fins a una trentena d’actors van participar en el túnel de 314 metres

Podeu veure i descarregar-vos les fotografies 
del 7è Túnel del Terror de Corró d’Amunt en el 
Flickr de l’Ajuntament. Trobareu la galeria en 
aquest QR.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

La franquesina 
Carme Ballús 
publica nou llibre

L
’escriptora franquesina Carme Ballús ha publicat un nou lli-
bre, Amor, deixa’m dormir, el segon recull de contes de l’au-
tora de Portes endins. La major part dels contes d’aquest 
nou volum exploren el territori vital de la vellesa, de vega-
des seriosament, d’altres amb humor. Els protagonistes 

s’enfronten al pas del temps en ells mateixos i també al tracte que la 
societat els dóna, no sempre amable. Nascuda a Granollers, fa més 
de vint anys que viu a Bellavista. Ha estat professora de l’Institut 
Antoni Cumella i és una autèntica devoradora de llibres.

Neix el Club 
Ciclista Bellavista

L
es Franqueses té una nova entitat esportiva, el Club Ciclis-
ta Bellavista. Aquesta associació organitza sortides de BTT 
i de bicicleta de carretera els caps de setmana i compta amb 
una quarantena de socis. Si voleu estar informats de les se-

ves activitats, podeu seguir-lo a Facebook i a Twitter. També podeu 
contactar amb ells per telèfon trucant al 661 284 188 o per correu 
electrònic a l’adreça clubcbellavista@gmail.com.
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Membres del Club Ciclista Bellavista en una sortida de cap de setmana 

S’instal·la una 
coberta al camp de 
futbol de Llerona

E
l Patronat Municipal d’Esports (PME), dins del pla de millora 
de les instal·lacions esportives municipals, ha realitzat re-
centment la instal·lació d’una coberta entre els vestidors del 
camp de futbol de la Zona Esportiva de Llerona per evitar que 

els jugadors i jugadores es mullin els dies de pluja.
La millora ha consistit en la construcció d’una coberta amb es-

tructura metàl·lica i plafons transparents amb l’objectiu que deixin 
passar la llum. Aquesta era una demanda reiterada dels usuaris del 
camp de futbol.

Millores als camps de futbol de Corró d’Avall
El PME també ha realitzat recentment dues millores als camps de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall. Així, s’ha mi-
llorat el servei de bugaderia amb l’adquisició d’una assecadora in-
dustrial amb més capacitat de càrrega que la que hi havia fins ara, i 
s’han comprat tres jocs de bancs transportables perquè els puguin 
utilitzar els equips de futbol de formació durant els seus partits de 
competició. També està previst que en breu es doti amb una xarxa 
Wi-Fi aquesta zona d’equipaments.

Dins el pla continuat de manteniment de les instal·lacions espor-
tives, al mes d’octubre van finalitzar les darreres obres del mante-
niment semestral que es realitza a la gespa artificial dels camps de 
futbol municipals: als camps de futbol set i onze de Corró d’Avall, al 
de futbol set de Bellavista, al de Corró d’Amunt i al de Llerona.

À
re

a 
d’

E
sp

or
ts

La coberta dels vestidors de Llerona
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Ajuda’ns perquè cap nen/a 
de les Franqueses no es 
quedi sense joguina 
aquest Nadal

Organitza: Col·labora:

Podeu portar joguines noves, 
preferentment didàctiques, 
als següents punts de recollida:

Servei d’Atenció a la Ciutadania de Corró d’Avall
Carretera de Ribes, 2 

De dl. a dv. de 8.30 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 18 h

 
Servei d’Atenció a la Ciutadania de Bellavista 
i Oficines de Polítiques Socials 
Carrer de Rosselló, 39 

De dl. a dv. de 8.30 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 18 h

 
Dependències de la Policia Local de Corró d’Avall
i Oficines de Polítiques Socials
Carrer de Rafael Alberti, 2 

De dl. a dv. de 8 a 20 h

Més informació: 
938 467 676

www.lesfranqueses.cat
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Marata 

 26 i 27 de desembre i 3 de gener

Les Franqueses (Corró d’Avall)

 2 i 3 de gener 

Més informació a la pàgina 15 del butlletí

Els Pastorets
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[ agenda ]

Espais de lectura: comentari de la novel·la 

Rebeca, de Daphne du Maurier

17.30 h Biblioteca Municipal

Espai Zero: taller de malabars. Informació: 938 

404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18 h Centre Cultural de Bellavista 

Xerrada de formació bàsica en higiene 

alimentària. Activitat adreçada a les entitats 

de les Franqueses. Informació: 938 405 780 / 

infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 

19-21 h Centre Cultural Can Ganduxer

03 dijous

04 divendres
Manteniment de sardanes a càrrec de Joan 

Peypoch. Informació: 609 120 832 (Rosa Estrada)

17-18.30 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Espai Zero: taller de malabars. Informació: 938 

404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18 h Centre Cultural de Bellavista 

Missa de la Patrona Santa Eulàlia de Mèrida i 

veneració de la relíquia 

19 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

Xerrada-tertúlia per a mares i pares: Fem un 

cafè i parlem dels nostres fills amb l’escriptora 

de Vet aquí la teva mare, Laura Mencía. 

Inscripcions: fins al 3 de desembre, al Centre 

Cultural de Bellavista, dt. i dj. de 10 a 13 h / 938 

405 780 / infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Xerrada d’Advent sobre el Credo

19.30 h Església de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista 

12 dissabte
Passejada pels tres espais on ha existit el 

temple parroquial de Corró d’Avall

12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

13 diumenge
2a Caminada Solidària: Festes de Nadal. Els 

beneficis es destinaran a la Marató de TV3. 

Recorregut: 12 km. Avituallament d’aigua i 

xocolata amb melindros a l’arribada. Preu 

(donatiu mínim): 2 euros. Inscripcions: 

anticipades a albert@cccorrodamunt.cat o el 

mateix dia de l’activitat de 8 a 8.50 h al punt de 

sortida. Informació: 670 246 769

9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt 

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

Col·l. 100% Rètols 

16 dimecres
Hora del conte especial de Nadal en anglès: 

Rudolph the red nosed Reindeer, a càrrec de 

l’escola d’idiomes del municipi Little English

17.30 h Sala de Lectura de Can Ganduxer 

Concert de Nadal dels alumnes de l’Escola 

Municipal de Música Claudi Arimany al Teatre 

Auditori Bellavista

18 h Audició dels alumnes de sensibilització I, 

II, III

18.45 h Audició dels alumnes des del nivell B1 

fins a aprofundiment 

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 

05 dissabte
Xerrada-taller: Els beneficis del contacte amb la 

natura, anem d’excursió. Inscripcions i informació: 

associacio.espirall@gmail.com 

11-13 h Carrer de Cardedeu, 11. Bellavista

Org. Associació Espírall i Fundesplai

06 diumenge
Caminant per Corró d’Amunt

9-11 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

11 divendres
Espai Zero: taller de pastís amb decoració 

de fondant. Informació: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat 

18 h Centre Cultural de Bellavista 

Encesa dels arbres de Nadal 

18.30 h Plaça de l’Espolsada de Corró d’Avall

19 h Plaça Major de Bellavista 

Sortida de natura al Castell de Montsoliu. 

Activitat guiada per Agustí Martínez. Distància: 

7,7 km. Inscripcions i informació: info@lacivica.

com 

9-14 h Sortida del Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall 

Celebració del 75è aniversari del temple 

parroquial de Corró d’Avall. Missa presidida 

pel bisbe auxiliar i cantada per la Coral Sonata. 

A la sortida s’oferirà un brindis per a tots els 

assitents i hi haurà un grup d’animació

12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

10 dijous
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“El desembre ben portat, 
o pluja o tempestat”

19 dissabte

Fem el pessebre. Construcció d’un naixement 

conjunt. Activitat per a totes les edats. 

Informació: 678 313 534 (Carme Castellà)

10-13 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Gran espectacle de Nadal: recital líric. Activitat 

emmarcada dins del Programa de Dinamització 

Cultural per a la Gent Gran

17 h Teatre Auditori de Bellavista 

Jornada de jocs amb La Cívica: Juguem a jocs 

de taula. Activitat per a tots els gustos i totes les 

edats. Inscripcions i informació: info@lacivica.

com 

17-20 h Nau del Centre Cultural de Can Ganduxer

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Col·l. Viravi  

24 dijous
Missa del Pollet i del Gall a Bellavista 

17 h Missa del Pollet a l’Església de Sant 

Francesc d’Assís

0 h Missa del Gall a l’Església de Sant Francesc 

d’Assís 

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista 

Missa del Pollet i del Gall a Corró d’Avall 

19 h Missa del Pollet a l’Església de Santa Eulàlia 

0 h Missa del Gall a l’Església de Santa Eulàlia 

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

Missa del Gall a Marata 

22 h Església de Santa Coloma 

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata 

Vetlla de Nadal a Corró d’Amunt

23.30 h Cantem el Nadal a l’Església de Sant 

Mamet

0 h Missa del Gall a l’Església de Sant Mamet 

1 h Inauguració del pessebre, cantada de nadales 

i torrons a les Antigues Escoles

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Col·l. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt 

25 divendres
Missa Solemne de Nadal 

12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

26 dissabte
Missa Solemne de Sant Esteve  

12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

27 dimarts
Concert de Nadal de la Coral Xeremella de La 

Cívica dirigit per Daniel Pérez (després de la 

Missa de 12 h). Inscripcions i informació: info@

lacivica.com 

13 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Col·l. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

20 diumenge

Cursa de canicròs: La Ullals. A la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Amunt. Recorregut: 6,3 km. 

Preu: 14 euros. Inscripcions: www.laullals.com  

9.30 h Sortida d’adults

11.30 h Sortida d’infants

Org. Club Canicross Les Franqueses

Petit concert de Nadal a càrrec de Núria 

Margalef i Laia Pola (després de la Missa de 12 h)

12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

31 dijous
Missa de Cap d’Any   

20 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

29 dimarts

Concert de flautes travesseres: Claudi Arimany, 

60 anys! Ja? No fotis! El flautista franquesí de 

fama internacional Claudi Arimany, cada 29 de 

desembre, dia del seu aniversari, fa un concert 

a l’església del poble. Concert número 221. 

Aparcament lliure. Informació: 938 493 104 / 

cardusmarata@gmail.com

21 h Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

17 dijous
Hora del conte especial de Nadal (narració de 

contes i cantada de nadales): Explica’m un Nadal a 

càrrec de Moi Aznar, rondallaire

17.30 h Biblioteca Municipal

Concert del mes: audició dels alumnes 

d’instrument de l’Escola Municipal de Música 

Claudi Arimany

18.30 h Auditori de l’ Escola Municipal de Música 

Claudi Arimany

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 

Celebració comunitària del Perdó (festa de 

l’amor)

19.30 h Església de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista 
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[ agenda ]

20a FIRA MERCAT DE NADAL I 11a FIRA 

D’ENTITATS

12 i 13 de desembre

10-20 h Rambla de la carretera de Ribes

Ds. 12 de desembre 

Tast d’escudella. Donatiu per a la Marató de 

TV3: mínim 2 euros

10 h Plaça de l’Ajuntament

Acte inaugural de la 20a Fira Mercat de 

Nadal i 11a d’Entitats

11 h Envelat de les entitats

Classes de zumba i tàbata (2 sessions de 

45 minuts). Donatiu per a la Marató de TV3: 

mínim 3 euros. Inscripcions: a partir del 23 

de novembre al Complex Esportiu Municipal 

(places limitades; si en queden de lliures es 

podrà fer la inscripció el mateix dia; cal portar 

roba esportiva)

11.30 i 12.30 h Envelat de l’escenari

Petjada a petjada

13 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Club Canicross Les Franqueses

Demostració d’hoquei

16.30 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Club Hoquei Les Franqueses

Conta contes

16.45 h Envelat de l’escenari

Org. Camper Club Ganxet

Teatre d’acció: Terra de bandolers (2 

representacions de 5 minuts)

17 i 17.30 h Plaça de Can Font

Org. Cau de Trons

Mostra de dansa

17.30 h Envelat de l’escenari

Org. Endansa

Cercavila senegalesa

18 h Inici a l’envelat de les entitats fins a la 

plaça de Can Font

Org. Associació Ñodema Kafo

Exhibició de karate

18.30 h Envelat de l’escenari

Org. Club Nokachi Les Franqueses

Mostra de foc de la colla infantil amb 

timbalada i gralles

19.30 h Recorregut des de la Rambla de la 

carretera de Ribes fins a la plaça de Can Font

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Concert de Nadal: La Fuga d’Atalanta, de 

Michael Maier (1568-1622), amb l’orquestra 

La Caravaggia. Preu: 5 euros (donatiu per 

a la Marató de TV3). Places limitades (cal 

reservar). Informació: www.lesfranqueses.cat

21 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Dg. 13 de desembre

Botifarrada per esmorzar. Donatiu per a la 

Marató de TV3: mínim 2 euros

10 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall

Gegants

10.30 h Plantada a la plaça de l’Ajuntament, 

cercavila per la Rambla i ballada a la plaça de 

Can Font

Org. Associació Gegants de les Franqueses

Concert coral

10.45 h Envelat de l’escenari

Org. Associació de Gent Gran de les 

Franqueses

Concert coral

11.45 h Envelat de l’escenari

Org. Coral de l’AMPA Escola Camins

Sardanes amb la Cobla Ciutat de les Roses de 

Sant Feliu de Llobregat 

12 h Plaça de Can Font (en cas de pluja, es 

farà a la sala polivalent de l’Institut El Til·ler)

Col·l. Associació de Gent Gran de les 

Franqueses

Demostració d’hoquei

12 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Club Hoquei Les Franqueses

Comunicació guanyadors del Concurs de 

dibuix

13.45 h Envelat de les entitats

Mostra de dansa

16.45 h Envelat de l’escenari

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Lliurament del premi al millor dibuix 2015

17.45 h Envelat de l’escenari

Taller de fer titelles amb roba usada

18 h Estand del concurs de dibuix

Org. Humana

Havaneres amb el grup Els Bernats 

Pescaires del Congost de la Garriga i 

cremada de rom a càrrec de Carles Font, del 

Celler del Ferrer

18 h Envelat de l’escenari

Lliurament del premi al millor estand 2015

19.30 h Envelat de les entitats

Activitats permanents

•	 Fira d’Artesans

•	 Exposició de l’11a Fira d’Entitats

•	 Exposició d’animals de granja 

•	 Animació infantil “Caga Tió”

Ds. i dg. de 10 a 13 h

•	 Atraccions inflables i llits elàstics
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“Nadal en divendres, 
sembra fins les cendres”

ELS PASTORETS DE LES FRANQUESES

Direcció: Beti Español i Joan Monells

•	 Ds. 2 de gener, a les 20 h, al Casal 

Cultural de Corró d’Avall

•	 Dg. 3 de gener, a les 18 h, al Casal 

Cultural de Corró d’Avall

Preu: 7 euros i 6 euros (anticipades, majors 

de 65 anys, pensionistes, aturats i menors 

de 25 anys). Venda d’entrades anticipades, a 

partir del 14 de desembre i fins al dia abans 

de la funció, a les taquilles del Casal Cultural 

de Corró d’Avall i del Teatre Auditori de 

Bellavista (de dl. a ds. de 17 a 21 h; i ds. de 10 

a 14 h) o per internet a www.codetickets.com. 

També el dia de la funció, fins a 2 h abans a la 

taquilla del teatre. Entrades numerades

Informació: 938 466 506

Col·l. Companyia de Teatre Frec a Frec

18è PESSEBRE VIVENT 

Ds. 19 i dg. 20 de desembre

17.30-20.30 h Església de Santa Eulàlia de 

Corró d’Avall

Preu (inclou visita, brou i infusions): 2 euros 

per als majors de 17 anys, 1 euro per a infants 

de 6 a 16 anys i gratuït per als menors de 6 

anys i membres del Club Súper 3

Informació: 696 586 553 / agsantaeulalia@

gmail.com  

Org. Agrupació Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Col·l. Armats de Mataró i Assoc. Coordinadora 

de Pessebres Vivents de Catalunya

ELS PASTORETS DE MARATA

Ds. 26 i dg. 27 de desembre i dg. 3 de gener 

19 h Centre Cultural de Marata

Org. Centre Cultural de Marata

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Dg. 6, 13, i 20 de desembre

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
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3a FESTA DE LA INFÀNCIA

17, 18 i 19 de desembre

Dj. 17 de desembre 

19 h Centre Cultural de Bellavista

•	 Jornada lúdica a càrrec de Viravi. Jocs: 

Capitán Flint, Storytelling, Una nit 

l’home llop, i El favor del faraón

Dv. 18 de desembre

17 h Centre Cultural de Bellavista

•	 Marató de contes a càrrec dels 

participants del Taller creatiu de la 

Biblioteca Municipal 

•	 Representació de l’obra de teatre El 

Tresor de Santa Maria de Llerona a càrrec 

dels alumnes de l’Escola Guerau de 

Liost

•	 Pica-pica d’agraïment als col·laboradors 

i assistents

•	 Jocs populars

Ds. 19 de desembre 

11 h Plaça Major de Bellavista

•	 Xocolatada

•	 Plantada de bèsties de foc a càrrec del 

Grup de Diables Els Encendraires 

•	 Tallers: scrapbooking, punts de llibre, 

guixos de colors, màscares de Nadal, 

fanalets de Reis i maquillatge, entre 

d’altres

•	 Jocs kapla (joguines de fusta i 

construcció)

•	 Jumping i inflable

•	 Photomaton

•	 Estació de jocs per a bebès

•	 Tècniques de circ

•	 Espectacle Super Herois a càrrec de Més 

Tumàcats

Informació: 938 405 780 / infanciaijoventut@

lesfranqueses.cat 

Col·l. Casals infantils municipals, centres 

municipals de joves, Escola Guerau de Liost, 

AMPA de l’Escola Colors i Grup de Diables Els 

Encendraires
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•	 Circuit de patins i bicicletes (cal portar 

bicicleta o patinet, i casc)

Ds. i dg., de 10.30 a 13 h, a la plaça de 

l’Ajuntament

Org. Unió Ciclista Les Franqueses

•	 Juguem a bàdminton

Ds. i dg., de 10.30 a 13 h, a la plaça de 

l’Ajuntament

Org. Secció de Bàdminton del Patronat 

Municipal d’Esports

•	 Concurs Infantil de Dibuix

Ds., de 10 a 13.45 h i de 16 a 19.45 h, i dg., 

de 10 a 13 h, a l’envelat de les entitats

Org. Associació Educativa Espirall

•	 Juguem a escacs a l’envelat de les 

entitats

Org. Club d’Escacs Les Franqueses

•	 Exposició “Maqueta ferroviària” a 

l’envelat de les entitats

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via 

Oberta

•	 Exhibició de cotxes

Org. ADF Montseny Congost

•	 Curses d’escalèxtric sobre neu a 

l’envelat de les entitats

Org. Centre de Modelisme de les 

Franqueses

•	 Manualitats a l’envelat de les entitats

Org. Festes Laurona, Espai Nadó-Infant, 

la Teia, TBCLASS, Espirall i Maná

•	 Degustació de menjars africans a 

l’envelat de les entitats

Org. Audiodial, Kambin Kafo Femenina i 

Ñodema Kafo

•	 Taller de trenes africanes i henna

Org. Ibne Sinaa i Kambin Kafo Femenina

•	 Juguem al futbolí a l’envelat de les 

entitats

Org. Club Futbol Les Franqueses

Col·l. Entitats de les de les Franqueses, 

Carns Torrent i Bonet, Celler del Ferrer, Fleca 

Peypoch, Forn i Pastisseria Rovira, Esteve 

Rodoreda, Jordi Marín i José Cejudo
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ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

CAVALCADES DE REIS

Corró d’Amunt

Dg. 3 de gener 

7è Parc de Nadal a les Antigues Escoles

16-20 h Pessebre Vivent 

16 h Taller de fanalets

17 h Espectacle amb Trencamandres

18 h Recepció i lliurament de cartes als 

patges reials

19 h Xocolatada

Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

Bellavista

Ds. 2 de gener

Taller de fanalets i xocolatada 

16 h Centre Social i Cultural 

Dt. 5 de gener 

Cavalcada de Reis

17.10 Arribada en helicòpter de Ses Majestats 

els Reis d’Orient a la Zona Esportiva Municipal 

18 h Cavalcada que finalitza al Centre Cultural 

20 h Xocolatada  i recepció i lliurament de 

cartes a Ses Majestats els Reis d’Orient

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Col·l. Bar del Casal d’Avis i Centre Social de 

Bellavista

Llerona

Dt. 5 de gener 

Cavalcada de Reis

17 h Taller de fanalets a les Antigues Escoles 

18.25 h Cavalcada que finalitza a les Antigues 

Escoles 

19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 

Majestats els Reis d’Orient

Org. Festes Laurona

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DE NADAL

Manualitats, jocs, contes, danses, cançons, 

xanques, excursions, festes populars...

Del 23 de desembre al 7 de gener

9-13 h Centre Cultural de Bellavista i Centre 

Cultural Can Ganduxer

Preu: 65 euros per infant i 55 euros per al 

segon o més germans. Serveis opcionals 

d’acollida de 8 a 9 h, de menjador de 13 a 15 h i 

de tarda de 15 a 17 h

Inscripcions: fins a l’11 de desembre al Centre 

Cultural de Bellavista dl. de 10 a 13 h i dl., dc. 

i dv. de 16 a 18.30 h i al Centre Cultural Can 

Ganduxer dj. de 10 a 13 h i dt., dj. i dv. de 16 a 

18.30 h 

Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 

466 506 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@

lesfranqueses.cat 

Org. Casals infantils municipals

CASAL INFANTIL DE NADAL DE LA TEIA

Del 23 de desembre al 8 de gener

9-13 i 15-17 h La Teia Emocions (plaça Can 

Prat, 2. Corró d’Avall)

Preu: d’1 a 4 dies, 15 euros/dia al matí i 7 

euros/dia a la tarda; de 5 a 7 dies, 13 euros/dia 

al matí i 6 euros/dia a la tarda; i de 8 a 10 dies, 

11 euros/dia al matí i 5 euros/dia a la tarda. 

Serveis opcionals d’acollida de 8 a 9 h i de 17 a 

19 h i de menjador de 13 a 15 h

Inscripcions: a partir del 1 de desembre a La 

Teia Emocions

Informació: 663 132 366 / la_teia@hotmail.

com / www.teia.cat 

Org. La Teia Emocions. Associació d’Educació 

en el Lleure La Teia
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Corró d’Avall

Dt. 5 de gener 

Cavalcada de Reis

12 h i 16 h Taller de fanalets

16.15 h Xocolatada

16.30 h Actuació d’un grup d’animació

17.35 h Arribada en helicòpter de Ses 

Majestats els Reis d’Orient a la plaça de 

l’Ajuntament

18.35 h Cavalcada des de la plaça de 

l’Ajuntament fins a la plaça de l’Espolsada 

19.25 h Recepció i lliurament de cartes a 

Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça de 

l’Espolsada

Col·l. AMPA de l’Escola Camins, Associació 

Cívica i Cultural de Corró d’Avall, Associació 

d’Educació en el Lleure la Teia, Associació 

Esportiva Handbol Les Franqueses, Centre 

de Modelisme, Casal Municipal de Joves de 

Corró d’Avall, Clàssic Car Les Franqueses, 

Club Bàsquet Les Franqueses, Comissió de 

Festa Major de Corró d’Avall i Grup de Diables 

Els Encendraires

X
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CONCERT D’ANY NOU AMB L’ORQUESTRA 

MARAVELLA

L’Orquestra Maravella va néixer l’any 1951 a 

Caldes de Malavella. Ha realitzat centenars 

de concerts i ha enregistrat 160 discos

1 de gener

19 h Teatre Auditori de Bellavista 

Preu: 18 euros i 15 euros (anticipades, majors 

de 65 anys, pensionistes, aturats i menors 

de 25 anys). Venda d’entrades anticipades, a 

partir del 14 de desembre i fins al dia abans 

del concert, a les taquilles del Casal Cultural 

de Corró d’Avall i del Teatre Auditori de 

Bellavista (de dl. a ds. de 17 a 21 h; i ds. de 10 

a 14 h) o per internet a www.codetickets.com. 

També el dia de la funció, fins a 2 h abans a la 

taquilla del teatre. Entrades numerades

Informació: 938 466 506

RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE JOGUINES

Ajuda’ns perquè cap nen/a de les Franqueses 

no es quedi sense joguina aquest Nadal

Podeu portar joguines noves, preferentment 

didàctiques, als següents punts de recollida: 

•	 Servei d’Atenció a la Ciutadania de Corró 

d’Avall (carretera de Ribes, 2). De dl. a 

dv. de 8.30 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 18 h

•	 Servei d’Atenció a la Ciutadania de 

Bellavista i Oficines de Polítiques Socials 

(carrer de Rosselló, 39). De dl. a dv. de 

8.30 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 18 h

•	 Dependències de la Policia Local de 

Corró d’Avall i Oficines de Polítiques 

Socials (carrer de Rafael Alberti, 2). De 

dl. a dv. de 8 a 20 h 

Col·l. Obra Social “La Caixa” i Associació 

Sociocultural Maná
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“Per sant Esteve 
un pas de llebre”

L’agenda queda subjecta 

a possibles canvis. 

www.lesfranqueses.cat

CURSOS DE CAN FONT-CENTRE D’ART I 

NOVES TECNOLOGIES

Cursos i tallers per a escolars, joves i adults. 

Idiomes, informàtica, robòtica, cuina, pintura, 

costura, ioga, escriptura, història de l’art, 

restauració de mobles, utilització pràctica de 

la càmera digital, patchwork, etc. 

D’octubre a juny Can Font-Centre d’Art i 

Noves Tecnologies

Informació: per conèixer els horaris, els 

preus i tots els detalls de l’oferta formativa 

podeu descarregar-vos el full informatiu des 

del web www.lesfranqueses.cat o contactar al 

938 403 375 / canfont@lesfranqueses.cat

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT 

MAMET DE CORRÓ D’AMUNT

•	 Pintura. Del 4 al 29 de desembre. Dl. i 

dj. de 17 a 19 h

•	 Tai-txi. De l’1 al 29 de desembre. Dt. de 

19 a 20 h

•	 Cant coral. De l’1 al 29 de desembre. Dt. 

de 20.30 a 22 h

Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt

Inscripcions i informació: 609 120 832 (Rosa 

Estrada)

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

TALLER D’IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA

Activitat del programa Ítaca, cultura activa 

per a joves, de l’Espai Zero

2 de desembre

17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista

Inscripcions i informació: a la Biblioteca 

Municipal dt., dc. i ds. de 10 a 13.30 h i de dl. 

a dv. de 16 a 20 h / 938 404 388 / biblioteca.

franqueses@lesfranqueses.cat    

CONEIX EL MÓN LABORAL

Formació adreçada a persones nouvingudes 

i/o interessades a aprofundir en el 

coneixement del món laboral. Aquest curs 

s’inclou dins de la formació exigida per a la 

tramitació del Certificat d’acollida emès per 

la Generalitat de Catalunya

La formació s’estructura en quatre blocs:

•	 Conceptes bàsics del mercat de treball i, 

marc legal d’estrangeria

•	 Drets i deures laborals

•	 Sistema laboral

•	 Mercat de treball i recerca d’ocupació

9, 10, 11 i 14 de desembre

9.30-13.30 h Bellavista Activa

Inscripcions i informació: al Servei d’Atenció 

a la Ciutadania de l’Ajuntament (938 467 676) 

i de Bellavista (938 615 435) / politiques.

socials@lesfranqueses.cat

Col·l. Generalitat de Catalunya, Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i Associació 

d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya

TALLER DE TABALS

Per a infants i adults 

Inscripcions i informació: a partir de 

l’1 de desembre al Centre Cultural de 

Bellavista dt. i dj. de 10 a 13 h / 938 405 780 / 

infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 

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

TALLER DE PORTA GOTS NADALENCS

A càrrec d’Alba de Dios Padilla

Dt. 15 de desembre, a les 17.30 h,  a la 

Biblioteca Municipal

Dj. 17 de desembre, a les 17.30 h, a la Sala de 

Lectura de Can Ganduxer 

Inscripcions i informació: a la Biblioteca 

Municipal dt., dc. i ds. de 10 a 13.30 h i de dl. 

a dv. de 16 a 20 h / 938 404 388 / biblioteca.

franqueses@lesfranqueses.cat 

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ CÍVICA I 

CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL

•	 Coral Xeremella. De setembre a juliol. 

Dj. de 20.30 a 22 h. Preu: 20 euros al 

mes

•	 Pilates. De setembre a juliol. Dt. de 

15.15 a 16.05 h i de 19.30 a 20.20 h. Preu: 

20 euros al mes

•	 Tai-txi. De setembre a juliol. Dl. de 

19.30 a 21.30 h. Preu: 20 euros al mes

•	 Zumba. De setembre a juliol. Dc. de 20 a 

20.50 h i dv. de 19.30 a 20.20 h. Preu: 15 

euros al mes

Inscripcions: per Whatsapp al  600 505 849 / 

info@lacivica.com 

Tots els cursos s’imparteixen a la nau del 

Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall

ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES

•	 Dv. 18 de desembre, a les 19.30 h: 

recital poètic amb la lectura de poemes 

del llibre Estones amb el meu silenci, 

de l’escriptor granollerí Joan Sala, i 

actuació en directe d’eDJ amb el millor 

“Deep House” 

•	 Durant tot el mes: exposició col·lectiva 

Augurio. Obres de diferents autors de 

diverses disciplines, suports i formats

De dt. a dv. de 17 a 20 h i ds. d’11 a 13 h 

Artemisia, Art & Tendències (carrer de Sant 

Ponç, 65, Corró d’Avall)

Entrada lliure

Informació: www.artemisiacultura.com 

Org. Artemisia, Art & Tendències

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

Del 14 de setembre al 30 de juny (de 3 a 11 

anys)

De dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h 

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

Bellavista

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

Ganduxer

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES

De l’1 de setembre al 30 de juny (a partir de 

12 anys)

De dl. a dv. de 18.30 a 20.30 h 

•	 Dl. i dc. al Centre Cultural de Bellavista

•	 Dt. i dj. al Centre Cultural Can Ganduxer

•	 Dv. alterns

Inscripcions i informació: Centre Cultural 

de Bellavista (938 405 781 / centrejoves.

bellavista@lesfranqueses.cat) i Centre 

Cultural Can Ganduxer (938 466 506 / 

centrejoves.corro@lesfranqueses.cat) / 

casalsinfantils@lesfranqueses.cat

Org. Casals infantils municipals i centres 

municipals de joves

EXPOSICIÓ DEL TALLER DE CONTES 

FAMILIARS 

Del 7 al 18 de desembre

De dl. a dv. de 16 a 21 h Centre Cultural de 

Bellavista

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat 

ESPAI ZERO

Dt., dj. i dv. de 18 a 20.30 h Centre Cultural de 

Bellavista

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat
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[ grups polítics ]

Francesc Colomé 
Portaveu del grup polític municipal Convergència i Unió (CiU)

El nostre grup muncipal manifesta el ple suport i l’adhesió a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya on es declara solemnement l’inici 
del procés de creació d’un estat català independent en forma de república i l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, 
integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana. Alhora, sol·licitem al nou govern que prengui entre d’altres 
les següents mesures urgents. Pobresa energètica: que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas 
i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació. Habitatge: que es 
garanteixi que en procés de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió resi-
dencial es compleixi, per poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades. 
Sanitat: que es garanteixi l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes 
les persones que viuen a Catalunya. Educació: que es vetlli per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de 
les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. Per finalitzar, aprofitem per 
desitjar-vos molt bones festes i una gran entrada d’any i que gaudiu de totes les activitats que es fan al municipi. Fem poble!

LA VIOLÈNCIA QUE NO DEIXA MARCA. Des del 2003, en dotze anys, més de 800 dones han estat assassinades. Quin és l’origen de tota 
aquesta salvatjada? La violència contra les dones té un punt d’inici no menys violent però que no deixa marques al cos. És el micromasclisme: 
el masclisme amagat en les convencions socials, darrere la quotidianitat, darrere la tradició, que com a societat hem acceptat, comentaris 
verbals, mirades inapropiades, actituds no respectuoses, que contribueixen a fer prevaldre els homes sobre les dones en la vida quotidiana. 
Aquesta violència és banalitzada, és subtil i busca el subterfugi per passar desapercebuda. Es troba legitimada per l’entorn més proper i 
reflecteix la desigualtat provinent de la societat patriarcal en la qual vivim. El micromasclisme és la base sobre la qual es construeix la vi-
olència, primer psicològica i després física, que acaba assassinant més dones que altres tipus de terrorisme, on l’Estat ha destinat tots els 
recursos possibles: lleis, recursos humans, recursos econòmics. No és el cas del terrorisme masclista, que tot i tenir algunes lleis, no s’hi 
han esmerçat els recursos necessaris i encara es tracta la violència de gènere com un tema individual, victimitzant les víctimes i perpetuant 
el problema. Denunciar els micromasclimes que patim diàriament i deixar enrere la cultura de la complicitat i la banalització mostrant el 
nostre ferm rebuig és un dels passos que cal que com a persones anem fent cada cop més. Dones i homes ens enfrontem al terrorisme real 
que cal eradicar. Som dones; mai més víctimes. Ens volem vives. 25 de novembre: Dia Internacional en Contra de la Violència de Gènere.

Una vegada més s’ha demostrat que alguns prioritzen les ordres de partit davant l’interès dels ciutadans i ciutadanes de les Franqueses. 
Teníem una oportunitat única per decidir les millors ordenances fiscals per a l’any 2016, però no ha estat possible perquè CiU i ERC-AM, 
juntament amb el recolzament del PP, han aprovat provisionalment les ordenances. La votació ha estat per 9 vots a favor i 8 en contra (PSC-
CP, ILFC-E, CpF). Ens trobarem amb unes ordenances amb les quals continuarem pagant el mateix que al 2015. No es tindrà en compte la 
situació de les famílies, ni cap tipus de bonificació ni rebaixa de l’IBI, fins i tot, hi haurà famílies que pagaran més. Cal recordar que a l’últim 
butlletí, ERC-AM va dir que el govern no comptés amb els vots seus per aprovar les ordenances, però no ha estat així. Des de el PSC-CP 
hem preparat noves modificacions a les ordenances aprovades, basades en millorar la qualitat de vida de les persones de les Franqueses i 
d’un clar caràcter social, una altra cosa serà que siguin acceptades. CiU i ERC-AM tenen un pacte que va més enllà de les Franqueses, a la 
Generalitat, i un pacte per la Independència, és l’únic que els preocupa. Quan estigueu llegint aquest escrit, estarem treballant per poder 
aprovar els pressupostos, que esperem tenir-los amb temps suficient per poder estudiar-los, i esperem arribar a acords, per oferir el millor 
a la població de les Franqueses.

Elisabet Pericas
Regidora del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)

Juan Antonio Corchado
Portaveu del gup 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)

BALANÇ DE SIS MESOS. Començant pel resum, podria ser pitjor. El resultat de les darreres eleccions municipals ens van permetre doblar 
la representació a l’ajuntament (de 1 a 2); tot és començar. Tot i que l’alcalde triat no va ser-ho amb els nostres vots, des del primer moment 
hem treballat per tirar endavant el funcionament del municipi, tant en el dia a dia com amb els projectes a mig i llarg termini. Un balanç són 
fets i en tots aquests fets (entre d’altres) el suport del grup municipal d’ERC-AM ha estat necessari: aprovació del cartipàs municipal; publi-
cació a la web municipal (abans que fos obligatori) dels ingressos que derivats del nostre càrrec rebem tots els regidors; aturada del projecte 
de rotonda a la cruïlla de la ctra. de Cànoves i el camí de Marata impulsat per l’anterior govern i replantejament de la circulació i seguretat 
a les dues vies i a la pròpia intersecció (les comissions creades a l’efecte ja estan funcionant); moció perquè l’Ajuntament liquidés els seus 
impostos a l’Agència Tributària de Catalunya (ja s’està fent); aprovació inicial de les ordenances pel 2016 sense permetre la major part de les 
modificacions i increments que proposava el govern (veure exemple aigua al butlletí del mes passat). Més coses: portàvem en programa la 
necessitat de liquidar i tancar les empreses municipals, especialment Entorn Verd, SA. Ja està decidit i s’està liquidant. Abans de finals d’any 
ha d’estar tot enllestit. Confiem que l’altra empresa municipal seguirà el mateix camí. Val a dir que, en una o altra votació, hem coincidit amb 
tots els altres partits del consistori. Ho vàrem dir el primer dia: fer poble és això.

AMB ELS IMPOSTOS, CAL ANAR EN COMPTE. El govern municipal ha proposat mantenir els preus dels impostos bàsics i augmentar les 
taxes i preus públics d’activitats i serveis per a l’any vinent que ha cregut convenient. A sobre, hem hagut de sentir-nos dir que haguessin 
incrementat encara més impostos amb necessitat de recaptació. Des de Convergència per les Franqueses creiem que no es té en compte el 
període d’intensa crisi que estem passant, amb menys feina i llocs de treball, i retallades importants en el sou, que han reduït els ingressos 
familiars de manera considerable. També hem de tenir en compte que l´índex de preus al consum de l’any anterior s’ha reduït, qüestió bàsica 
a l’hora de proposar augmentar els impostos de l’any vinent. A banda de mantenir i no pujar impostos i taxes per a l’any 2016, caldria fer una 
proposta a la baixa que tingués en compte mesures de rebaixa a les famílies que tenen dificultats i estan més afectades per la crisi. Aquestes 
famílies necessiten una ajuda municipal que no estan tenint. A Convergència per les Franqueses considerem que calen propostes que tinguin 
en compte la realitat que estan vivint molts ciutadans del municipi als quals no se’ls està ajudant, sinó agreujant el seu problema pujant-los 
els impostos.

CRECIMIENTO ECONÓMICO. Hace cuatro años, cuando el Partido Popular ganó las elecciones generales, España estaba en una situación 
muy, muy delicada: la palabra “crisis” era una de las palabras más nombradas y utilizadas por la sociedad en general. Todos, de uno u otra 
forma, sufrimos y padecimos la crisis económica, en las empresas, en el comercio y lo peor… en nuestra propia casa. Se nos pidió sacrificio, 
se nos pidió que ajustáramos los cinturones y redujéramos los gastos; se nos pidió que aceptáramos medidas y recortes impopulares, los 
cuales fueron aprovechados por los demás partidos únicamente para la crítica destructiva. ¡Pero hoy, cuatro años más tarde, la palabra 
“crisis” ya casi no se escucha! ¿Por qué? ¡Gracias a la política empleada, a las medidas que en su momento parecían que eran de lo peor y a 
todo el sacrificio que ha supuesto para nuestra sociedad, hemos notado un crecimiento económico inminente que es lo que nos ha salvado, 
literalmente! ¡El Partido Popular no es un partido perfecto; ningún partido es perfecto!, pero es el que tuvo visión desde hace cuatro años, la 
visión necesaria para poder sacar a un país de la crisis y colocarlo en un punto de crecimiento económico. Nadie prometió la solución rápida, 
era imposible; pero poco a poco hemos ido saliendo adelante, poco a poco la tasa de paro va bajando y poco a poco la inversión extranjera se 
ha ido incrementando. Hoy por hoy, las cifras de exportaciones suman récords; España es la economía que más crece de Europa. ¡Los resul-
tados positivos son la mejor manera que tenemos para mostrar nuestra política y saber que vamos en el buen camino!

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

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




