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butlletí municipal de les Franqueses del Vallès

cinc pobles
un municipi

www.lesfranqueses.cat

03-07 Agenda: Diada 
Solidària, Corpus, Cursa 
de Bellavista, Diada del 
Joc i de l’Esport, etc.

08-11 Reportatges 
fotogràfics: Sant Jordi, 
Caminada Popular i 
Fira de Sant Ponç

D’acord amb allò previst a l’article 
50.2 de la Llei Orgànica de Règim 
Electoral General 5/1985 de 19 
de juny, en aquesta edició no es 
publiquen els continguts habituals
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Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
(SAC) de Bellavista. Carrer de Rosselló, 39. 
938 615 435
Horari de les oficines: 

De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Emergències 
Policia Local. 938 467 575 
Mossos d’Esquadra. 112 
Policia Nacional. 091
Bombers. 112 
Ambulàncies-Urgències. 112 
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers. 
938 425 000 

Sanitat (demanar hora al metge)
CAP Corró d’Avall. 933 268 901
CAP Les Franqueses. 933 268 901

Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés. 902 130 014
Renfe. 902 320 320

Serveis (atenció al client)
Endesa. 800 760 909
Estabanell Energia. 900 250 260 
Gas Natural. 902 200 850
Sorea. 902 250 070

Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058 
Jutjat de Pau.  938 465 578 
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall. 
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230

Portada
Cel de canvi de temps! Corró d’Amunt
Jordi Rodoreda

Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa 
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
comunicacio@lesfranqueses.cat

Edició
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Teatre: El Rei que no reia. Representació a càrrec 

dels alumnes de 3r de l’Escola Guerau de Liost

15.15 h Teatre Auditori de Bellavista 

Org. Escola Guerau de Liost 

02 dimarts

Sortida cultural a la Colònia Vidal. Itinerari 

literari a la Colònia Vidal de Puig-reig seguint 

l’argument de la novel·la Olor de Colònia de 

l’escriptora Sílvia Alcàntara. Preu: 15 euros. 

Inscripcions: 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

(matí) Colònia Vidal de Puig-reig 

Corpus Christi a Corró d’Avall

06 h Inici de la confecció de catifes per part de 

tots els ciutadans i ciutadanes que hi vulguin 

participar

12 h Missa solemne de Corpus Christi 

17.30 h Catifa màgica 

18 h Exposició i processó amb el Santíssim 

Sagrament 

Org. Agrupació Santa Eulàlia de Corró d’Avall i 

Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

31a Diada del Joc i de l’Esport. Cloenda de les 

activitats del Patronat Municipal d’Esports 

09 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Òpera: The Fairy Queen. Preu: 5 euros. Venda 

d’entrades a les taquilles del teatre mitja hora 

abans de l’espectacle

19 h Teatre Auditori de Bellavista 

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals 

13 dissabte

3

La rotllana: parlem de productes ecològics i 

naturals per a la cura dels nadons (bolquers 

de tela, bandanes, discs de lactància) amb 

l’empresa Tucuxí

17.30-19 h Nau del Centre Cultural de Can 

Ganduxer

Org. Associació Espai Nadó-Infant

04 dijous

[ agenda ]

Teatre: El Rei que no reia. Representació a càrrec 

dels alumnes de 3r de l’Escola Guerau de Liost

15.15 h Teatre Auditori de Bellavista 

Org. Escola Guerau de Liost 

01 dilluns

Espai Zero: taller de dansa del ventre. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

05 divendres

12 divendres
Espai Zero: taller de dansa del ventre. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Cloenda de la temporada del CE Llerona. Sopar 

amb tots els equips de l’entitat. Informació: www.

cellerona.es

20 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Club Esportiu Llerona

29a Cursa de Bellavista. Dos recorreguts: 10 

km i 5 km. Obsequi d’una samarreta tècnica 

i pantalons. Preu: 14 euros amb xip propi o 

15 euros amb lloguer de xip. Inscripcions i 

informació: www.cursabellavista.com

9 h Sortida des de la Plaça Major de Bellavista

Org. Grup Fondistes Bellavista

Torneig de futbol base del CE Llerona. 

Informació: www.cellerona.es

9.30-19 h Zona Esportiva de Llerona 

Org. Club Esportiu Llerona

14 diumenge

M
. 

V
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L’agenda queda subjecta 

a possibles canvis. 

www.lesfranqueses.cat

Parada informativa de l’ANC

9.30-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall 

Org. Assemblea Nacional Catalana

8a Romeria de Rocío (ds. 6 i dg. 7 de juny, 

consulteu tot el programa a la pàgina 5 d’aquest 

butlletí)

(tot el dia) Bosc de Can Ribas-Centre de 

Recursos Agraris 

Org. Hermandad Rociera de Bellavista

06 dissabte

Torneig de futbol base del CE Llerona. 

Informació: www.cellerona.es

9.30-19 h Zona Esportiva de Llerona 

Org. Club Esportiu Llerona

07 diumenge
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[ agenda ]

Espai Zero: taller per fer un berenar saludable. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

16 dimarts

Caminant per Corró d’Amunt. Activitat de 2-3 h 

de durada. Cal portar l’esmorzar. Inscripcions: 

938 710 621 (Glòria Puig)

8 h Sortida des de les Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Festa de fi de curs de l’Escola Colors. Titelles, 

espectacles de màgia, música i fideuada per 

a tothom. Preu: 2 euros per als alumnes de 

l’Escola Colors i 5 euros per als adults i nens i 

nenes no escolaritzats al centre 

11 h Escola Colors

Org. AMPA Escola Colors

21 diumenge

Festa del 4t Aniversari de l’Associació Espai 

Nadó-Infant Les Franqueses, Grup de Lactància 

i Criança Respectuosa. Tarda de música, jocs, 

activitats d’aigua i creació i berenar per a tots els 

assistents

17.30-20 h Plaça del Centre Cultural Can 

Ganduxer

Org. Associació Espai Nadó-Infant 

Espai Zero: preparació de la Festa Jove d’Estiu 

(del dia 26 de juny). Informació: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Revetlla de Sant Joan de La Cívica. Preu: 3 

euros. Inclou un entrepà de botifarra, una beguda 

i coca de St. Joan. Inscripcions: acc@lacivica.com

20 h Plaça del Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall 

Revetlla de Sant Joan de l’Associació de Veïns 

de Bellavista. Ball amb disco mòbil 

23-03 h Plaça Major 

Org. Associació de Veïns de Bellavista

23 dimarts

Espai Zero: preparació de la Festa Jove d’Estiu 

(del dia 26 de juny). Informació: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

25 dijous

Concert: Duo Cristian Magdalena. Interpretat 

pel violinista Cristian Chivu i la violoncel·lista 

Magdalena Cristea

10 h Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i 

Centre Cultural de Marata

Parada informativa de l’ANC

9.30-13.30 h Mercat municipal de Bellavista 

Org. Assemblea Nacional Catalana

Concert de fi de curs dels alumnes de l’Escola 

Municipal de Música Claudi Arimany al Teatre 

Auditori Bellavista

18 h Alumnes de sensibilització I, II i III

19 h Alumnes del nivell B1 fins a l’aprofundiment

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 

17 dimecres

Nit de ratpenats: xerrada i passejada 

nocturna per descobrir els ratpenats que 

viuen al riu Congost a càrrec de QuiroRius. 

Inscripcions i informació: 934 213 216 / info@

associaciohabitats.cat

20-22.30 h Xerrada al Teatre Auditori Can Palots 

(Canovelles) i passejada per la ribera del Congost

Org. Associació Hàbitats 

18 dijous

Espai Zero: taller de dansa del ventre. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

19 divendres

Parada informativa de l’ANC

9.30-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall 

Org. Assemblea Nacional Catalana

20 dissabte

Campanya de donació de sang a càrrec del Banc 

de Sang i Teixits del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya

09-13 h Davant del Complex Esportiu Municipal

2a Diada Solidària de les Franqueses. 

Els beneficis es destinaran a la Fundació i 

Associació APADIS, que promou la integració 

social i laboral de les persones amb discapacitat 

i l’atenció als seus familiars, per a la posada en 

marxa del nou projecte Descosits, una firma de 

roba dissenyada pels seus usuaris i usuàries

11-14 h Matí infantil: tallers, inflables, 

xocolatada, tómbola solidària, animació i jocs 

d’aigua organitzats per comerços del municipi

18 h Torneig esportiu 

19 h Berenar solidari a càrrec de la Fleca 

Peypoch i Electrocamps 

20 h Masterclass de zumba i exhibició de quo

21 h Barbacoa solidària i La gran rifa dels 

comerços de les Franqueses

21.30 h Concert del Cor Camins

22 h Entrega de premis del torneig esportiu

22.30 h Nit de música i concerts

Informació: www.centreviusa.com

Org. Viu sa

27 dissabte

Concert coral a càrrec de la coral del Casal de 

Gent Gran Badalona-Nova Lloreda i la coral del 

Casal de Gent Gran Les Franqueses

17.30 h Teatre Auditori de Bellavista

28 diumenge

M
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Festa Jove d’Estiu. Festa de fi de curs dels 

centres municipals de joves oberta a tothom

20 h Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Centres municipals de joves

26 divendres
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“Trons per Sant Joan,
la collita reeixiran”

ACTIVITATS MUNICIPALS D’ESTIU PER A 

INFANTS I JOVES

Casals infantils municipals d’estiu

Del 29 de juny al 17 de juliol, de 9 a 13 h, a 

Corró d’Avall, Bellavista, Llerona i Corró 

d’Amunt 

Casal infantil municipal d’estiu amb colònies

Del 29 de juny al 10 de juliol casal a Corró 

d’Avall i del 13 al 17 de juliol colònies al Mas 

Cabàlies a Ogassa (Ripollès)

Campaments d’estiu per a joves

Del 29 de juny al 3 de juliol a Bellavista i del 6 

al 12 de juliol acampada al municipi de Navès 

(Lleida)

Preu: 

•	 Casals infantils municipals d’estiu: 

100 euros (85 euros per al segon o més 

germans/es)

•	 Casal infantil municipal d’estiu amb 

colònies: 171 euros (145 euros per al 

segon o més germans/es)

•	 Campaments d’estiu per a joves: 138 

euros (117 euros per al segon o més 

germans/es)

Serveis opcionals (subjectes a un mínim 

d’inscripcions): 

•	 Casal de matí del 22 al 26 de juny de 9 a 

13 h: 35 euros (29 euros per al segon o 

més germans/es)

•	 Casal de matí del 20 al 24 de juliol de 9 

a 13 h: 35 euros (29 euros per al segon o 

més germans/es)

•	 Casal de tarda del 29 de juny al 17 de 

juliol de 15 a 17 h: 40 euros (36 euros per 

al segon o més germans/es) 

•	 Casal de tarda de 15 a 17 h (qualsevol 

setmana): 14 euros (12 euros per al 

segon o més germans/es)

•	 Acollida de 8 a 9 h: 3 euros/dia, 12 euros/

setmana o 30 euros/per tot el casal

•	 Menjador de 13 a 15 h: 6,50 euros/dia

•	 Autocar a la piscina: 2 euros/dia

Inscripcions: del 25 de maig al 5 de juny 

(primera opció), del 8 al 12 de juny (segona 

opció), del 15 al 17 de juny (segons places 

disponibles). Es poden formalitzar al Centre 

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

i dv. de 15.30 a 18.30 h o al Centre Cultural 

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

15.30 a 18.30 h. Places limitades, atorgades 

mitjançant sorteig

Informació: 938 405 780 / infanciaijoventut@

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

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

De setembre a juny (de 3 a 11 anys)

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivències, etc. 

De dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h Dl., dc., dv. i 

ds. al Centre Cultural de Bellavista i dt., dj., 

dv. i ds. al Centre Cultural Can Ganduxer 

(casalsinfantils@lesfranqueses.cat)

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES

De setembre a juny (a partir de 12 anys)

•	 Sala esfera (a partir de les 17.30 h): 

espai per realitzar treballs en grup, fer 

deures o estudiar

•	 Activitats (de 18.30 a 20.30 h): tallers, 

jocs, sortides, festes populars, etc. 

De dl. a dv. de 17.30 a 20.30 h Dl. i dc. al 

Centre Cultural de Bellavista (centrejoves.

bellavista@lesfranqueses.cat); dt. i dj. al 

Centre Cultural Can Ganduxer (centrejoves.

corro@lesfranqueses.cat); i dv. alterns

Inscripcions: obertes tot l’any

Informació: Centre Cultural de Bellavista (938 

405 781) i Centre Cultural Can Ganduxer (938 

466 506)

Org. Casals infantils municipals i centres 

municipals de joves

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Diumenges 7, 14, 21 i 28 de juny

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta 

8a ROMERIA DEL ROCÍO

6 i 7 de juny 

06 dissabte

10 h Sortida del Centre Cultural de Bellavista 

amb parada a la plaça de l’Ajuntament per a 

la recepció de l’alcalde

13 h Arribada al bosc de Can Ribas-Centre de 

Recursos Agraris, acte inaugural i dinar

18 h “Misa rociera” 

20 h Actuacions vàries

07 diumenge

14 h Dinar 

18 h Tornada a Bellavista 

Org. Hermandad Rociera de Bellavista
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www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-
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ARTEMISIA, ART&TENDÈNCIES

•	 26 de juny, a les 20.30 h: inauguració 

de l’exposició Retrospectiva, de 

l’artista Ramon Bufí. Reconeixement 

de la dilatada trajectòria de l’artista 

franquesí. Durant la presentació es 

comptarà amb l’actuació en directe del 

grup de música Rapport, que tocarà 

estàndards del jazz dels 50 i versions 

de temes pop actuals adaptades 

jazzísticament

•	 Durant tot el mes: showroom d’art amb 

obres de diferents artistes i diverses 

disciplines (pintura, gravats, ceràmica, 

escultura, dibuix, joies, etc.) en petit, 

mitjà i gran format

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

de Sant Ponç, 65, Corró d’Avall

Entrada lliure

Informació: www.artemisiacultura.com

Org. Artemisia, Art&Tendències
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[ agenda ]

ACTICITATS ESPORTIVES PER A L’ESTIU

•	 Juliol Esportiu (activitats municipals 

per a infants i joves): piscina, futbol, 

handbol, bàsquet, tennis, pàdel, 

atletisme i jocs, entre d’altres

•	 Cursets de tennis (org. Escola de Tennis 

i Pàdel Jordi Plana)

•	 Cursets de pàdel (org. Escola de Tennis i 

Pàdel Jordi Plana)

•	 Casal d’estiu i stage de tennis i pàdel 

(org. Club Tennis Els Gorchs)

•	 Campus de futbol masculí i femení (org. 

Club Esportiu Llerona)

•	 Campus de futbol masculí i femení (org. 

Club Futbol Bellavista Milan)

•	 Campus de futbol (org. Club Futbol Les 

Franqueses)

•	 Torneig de futbol set (org. Arogest)

•	 Campus d’iniciació a l’hoquei (org. Club 

Hoquei Les Franqueses)

•	 Lliga d’estiu de bàsquet  (org. Club 

Bàsquet Les Franqueses)

•	 Cursets intensius: activitats aquàtiques 

i activitats infantils (org. Complex 

Esportiu Municipal)

Inscripcions i informació: per al Juliol 

Esportiu del 26 de maig al 5 de juny (1a 

selecció) i del 10 al 12 de juny (2a selecció). 

Per a la resta d’activitats contacteu amb 

l’entitat o feu la consulta al web municipal

CASAL D’ESTIU DE LA TEIA 

Una aventura pirata en busca del tresor dels 

valors. I, a més, colònies el 25 i 26 de juliol a 

Can Brugarola a Canet de Mar (Mareme)

Del 22 de juny al 10 de setembre Casal de la 

Teia (carrer de Sant Ponç, 59-61)

Preu per setmana: 20 euros per a l’acollida de 

8 a 9 h; 56 euros per al casal de matí de 9 a 13 

h; 26 euros per al menjador de 13 a 15 h; i 24 

euros per al casal de tarda de 15 a 17 h. Preu 

per dia esporàdic: 6 euros per a l’acollida; 12 

euros per al casal de matí; 7,50 euros per al 

menjador; i 6 euros per al casal de tarda

Inscripcions: al Casal de la Teia dt. i dc. de 10 

a 12 h i de dl. a dv. de 17.30 a 19.30 h

Informació: www.lateia.cat

Org. Associació d’Educació en el Lleure La 

Teia

JORNADA DE PORTES OBERTES DEL CLUB 

DE BÀSQUET LES FRANQUESES

Per a nens i nenes nascuts entre el 2004 i el 

2010. Sessions gratuïtes, sense inscripció 

prèvia. És necessari portar roba i calçat 

esportiu

1, 3, 8 i 10 de juny 

18-19.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall

Informació:

Org. Club Bàsquet Les Franqueses 

BELLAVISTA PAS A PAS

De l’1 d’octubre al 30 de juny

•	 Grup 1: dl. de 8 a 9.30 h

•	 Grup 2: dt. de 18 a 19.30 h

•	 Grup 3: dc. de 8 a 9.30 h

•	 Grup 4: dj. de 18 a 19.30 h

Inscripcions: obertes tot l’any

Informació: Bellavista Activa (938 616 221 / 

pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat)

HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA 

D’ESTUDI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Amb l’arribada dels exàmens la Biblioteca 

Municipal ofereix un horari extraordinari de la 

sala d’estudis: del 18 de maig al 22 de juny dt., 

dc., ds. i dg. de 10 a 14 h i de dl. a dg. de 16 a 

22 h. Les tardes de dissabtes, els diumenges 

i els festius l’accés a la Biblioteca es farà pel 

carrer de Navarra

CASAL D’ESTIU ESCOLA D’INVENTORS

Casal de ciència i noves tecnologies (de 3 

a 11 anys): robòtica, jocs, piscina, plàstica, 

fotografia, ordinador... i una mica de deures 

Del 29 de juny al 31 de juliol

9-14 h Can Font-Centre d’Art i Noves 

Tecnologies

Preu:

•	 Casal complet: 255 euros (229,50 euros 

per al segon o més germans/es i gratuït 

a partir dels tercer germans/es, excepte 

dinar i permanències)

•	 Per setmana: 56 euros (50,40 euros per 

al segon o més germans/es i gratuït a 

partir dels tercer germans/es, excepte 

dinar i permanències)

Per als serveis opcionals (subjectes a un 

mínim d’inscripcions):

•	 Permanències de 8 a 9 h: 3,50 euros/dia

•	 Menjador de 14 a 15.30 h: 8 euros/

dia 

Inscripcions i informació: 938 403 375 / 

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

CONEIX LES FRANQUESES

De l’1 al 19 de juny

Curs de coneixement de l’entorn adreçat 

a totes aquelles persones i/o famílies 

nouvingudes interessades a aprofundir en 

el coneixement del municipi i el seu entorn, 

així com en els seus serveis i recursos dins 

de l’àmbit de la salut, l’educació, el treball, 

l’habitatge i els serveis socials, entre d’altres

•	 Sessions en català i àrab

1, 2, 3, 4 i 5 de juny

De 9.15 a 12.15 h Bellavista Activa

•	 Sessions en català, francès i dialectes 

subsaharians

8, 9, 10, 11 i 12 de juny

De 9.15 a 12.15 h Bellavista Activa

Taller d’acollida al català. Primera 

aproximació a la llengua catalana (per a tots 

els grups)

15, 17 i 19 de juny 

9.15-12.15 h Bellavista Activa 

Inscripcions: a les oficines de l’àrea de 

Polítiques Socials, a Bellavista Activa (carrer 

del Rosselló, 39) / 938 465 862

Col·l. Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, 

Generalitat de Catalunya i Diputació de 

Barcelona 



7

“Vinet, qui et va batejar?
L’agost, que em va remullar”

“Per Sant Pere el juny queda enrere,
i Sant Pau ja el tanca amb clau”

JORNADA FORMATIVA PER A EMPRESES I 

EMPRENEDORS

2 i 3 de juny Can Ribas-Centre de Recursos 

Agraris 

02 dimarts 

9.30-10.30 h Reempresa: aprofita 

l’oportunitat d’un negoci en funcionament 

(ref. 01)

Descans

11-12.30 h Deixant empremta: construir una 

marca personal + comunicar eficaçment (ref. 

02)

12.30-14 h Vendes per a no comercials (ref. 

03)

Descans

16-18 h Vull vendre per Internet, però per on 

començo? Pautes per començar en el món de 

l’e-commerce (ref. 04)

03 dimecres

9.30-11 h Xarxes socials i web 2.0 al món 

empresarial (ref. 05)

Descans

11.30-13 h Aspectes fiscals i comptables que 

els autònoms han de conèixer sobre el seu 

negoci (ref. 06)

13-14.30 h Com presentar un projecte 

a inversors. Finançament per a noves 

empreses: tradicionals i alternatives (ref. 07)

Cloenda

Inscripcions i informació: 938 443 040 / 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat. En el 

moment de la inscripció cal indicar el número 

de referència de la ponència/es a la qual es 

vol assistir. El dia de la formació és necessari 

portar una fotocòpia del DNI i una fotocòpia 

del DARDO en cas d’estar en situació d’atur

Col·l. Catalunya Emprèn, Reempresa, 

Diputació de Barcelona, Departament 

d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya i Fons Social Europeu
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CURS DE FORMACIÓ

Taller per a emprenedors: Viabilitat 

econòmica (sessió única)

25 de juny. Dj. de 9.30 a 11.30 h Can Ribas-

Centre de Recursos Agraris

Inscripcions i informació: 938 443 040 / 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat

CURS FEDERATIU D’INSTRUCTOR DE 

FUTBOL BASE, NIVELL 1

Diploma equivalent a la llicència UEFA B (200 

h de teoria i 80 h de pràctica)

Del 15 de juny al 7 d’agost

De dl. a dv. de 16 a 21 h i ds. 4 i 11 de juliol de 

9.30 a 14.30 h Zona Esportiva Municipal de 

Corró d’Amunt

Preu: 695 euros

Inscripcions i informació: www.formaciofcf.

com

Org. Club Esportiu Llerona i Federació 

Catalana de Futbol 

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

•	 Sessió de manteniment de sardanes. 5 

de juny. Dv. de 17-18.30 h

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

17 a 19 h

•	 Tai-txi. Del 7 d’abril al 30 de juny. Dt. de 

18.45 a 19.45 h

•	 Cant coral. Del 7 d’abril al 30 de juny. 

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

TALLERS DE ROBÒTICA

Hi ha cinc temes previstos per fer els 

projectes de les diferents setmanes: costums 

del món (robot de sumo), mitjans de transport 

(cotxes), orientació (laberints), animals 

(robots animals) i esports (robots de futbol). 

Aquests temes poden canviar en funció de les 

disponibilitats o les necessitats educatives

Del 29 de juny al 10 de juliol, del 13 al 24 de 

juliol i del 20 al 31 de juliol (de 10 a 14 anys) 

Quatre dies a la setmana , de 9.30 a 11 o 

d’11.30 a 13 h Can Font-Centre d’Art i Noves 

Tecnologies

Preu: 75 euros per taller (12 hores). Hi ha la 

possibilitat d’assistir a dos tallers (24 hores) 

amb un 20 % de descompte

Inscripcions i informació: 938 403 375 / 

canfont@lesfranqueses.cat

TALLERS DE L’ESPAI ZERO

Del 6 al 31 de juliol (a partir de 12 anys)

10-14 h Centre Cultural de Bellavista

•	 Taller de circ (del 6 al 10 de juliol): 

xanques, malabars, teles acrobàtiques, 

etc.

•	 Taller de titelles (del 13 al 17 de juliol): 

tècniques de construcció de titelles

•	 Taller d’expressió plàstica (del 20 al 24 

de juliol): creacions plàstiques a través 

de l’expressió artística

•	 Taller de teatre social (del 27 al 31 de 

juliol): experimentació vivencial del 

procés de creació teatral

Preu: 15 euros per fer un taller. Paquets 

promocionals de 20 euros per a la realització 

de dos tallers i de 40 euros per a tots quatre 

tallers 

Inscripcions: de l’1 al 26 de juny al Centre 

Cultural de Bellavista 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

CURSOS AL CENTRE DE FORMACIÓ 

D’ADULTS DE BELLAVISTA

Jornada de portes obertes

18 de juny 

11-12 h i 17-18.30 h Centre de Formació 

d’Adults Bellavista

Preinscripció i matrícula 

•	 Cursos d’anglès, d’informàtica i d’accés 

als cicles formatius de grau superior 

(CFGS): del 22 al 29 de juny

•	 Cursos de català, de castellà, de 

formació musical, entre d’altres.: del 2 al 

7 de setembre

Inscripcions i informació: 938 402 643 / 

cfabellavista@xtec.cat /www.cfabellavista.org
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[ reportatge ]

SANT JORDI
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13a CAMINADA POPULAR
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[ reportatge ]

26a FIRA DE SANT PONÇ
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Totes les fotografies al Flickr 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès




