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A mitjans de novembre vaig signar, da-
vant de notari, la cessió de la propietat 
de cinc pisos a l’Ajuntament per part 
d’un veí de Llerona. El senyor José Luis 
García ha volgut agrair d’aquesta ma-
nera l’acollida que va rebre, tant dels 
seus conciutadans com del consistori, 
quan es va traslladar a les Franqueses 
als anys 70. Paradoxalment, el dia 1 de 
desembre d’enguany s’han complert 101 
anys de la cessió, també, de l’edifici de 
l’ajuntament i de les antigues escoles. 
Desitgem no haver d’esperar tant per 
a poder gaudir d’un altre acte de me-
cenatge com aquests. Moltes gràcies, 
senyor José Luis García de part de tot el 
municipi de les Franqueses i de Llerona 
en particular. 

Aquest fet em fa sentir especialment satisfet, perquè amb aquest immoble podrem co-
brir, en un futur no gaire llunyà, algunes mancances municipals en habitatge. Respec-
tant els contractes de lloguer existents, des de l’Ajuntament volem destinar aquests 
pisos a satisfer les necessitats socials més urgents.

Ara hem d’estar al costat dels que pateixen i l’equip de govern n’és conscient, per això 
des del principi de la legislatura hem impulsat tot tipus de polítiques socials al municipi 
amb un augment dels recursos en aquest camp. N’heu pogut anar coneixent exemples 
a través del 5.1, el butlletí municipal, en què hem anat informant dels plans d’ocupació, 
les bonificacions en rebuts de l’aigua i escombraries, les beques menjador, la baixada 
d’impostos i, sobretot, d’un augment en la quantitat que es destina directament en ajuts 
socials (hem doblat la inversió en aliments, habitatge, etc.).

A l’equip de govern tenim molt clar que treballem per a les persones. És per això que 
continuarem desenvolupant el Pla de Barris de Bellavista, amb una contínua millora  del 
seu entorn urbà, amb la contractació -el 2014- de persones en situació d’atur a través de 
plans d’ocupació o organitzant un any més la campanya “Mou-te per la igualtat” contra 
la violència de gènere. També m’enorgulleix que l’Ajuntament hagi entrat a formar part 
del Patronat de la Fundació Apadis que presta ajuda, des de fa anys, a les persones amb 
discapacitat i a les seves famílies. En resum, teniu la meva paraula que continuarem 
treballant i potenciant les polítiques socials durant el que queda de legislatura. 

Finalment, aprofito per desitjar-vos que passeu unes bones festes en companyia 
d’aquells que estimeu i que participeu en totes les activitats que hi ha programades per 
aquest desembre al municipi, especialment en la campanya solidària de Recollida de 
Joguines. Ens en sortirem.

Bon Nadal i bones festes! 

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde

[ sumari ]
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La International Golden Cup 2013 es 
celebrarà a les Franqueses i a la Garriga
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Instantània de la roda de premsa de presentació del torneig

E
l 6, 7 i 8 de desembre, les Franqueses i la Garriga acolli-
ran la segona edició del torneig de futbol base International 
Golden Cup, en què participaran més de 50 clubs, d’entre 
els que destaquen el FC Barcelona, l’As Roma, l’Atlético de 

Madrid, el Vilarreal i el Rayo Vallecano. A més, també han confirmat 
la seva assistència dos equips italians més, dos de marroquins, així 
com equips històrics del futbol català com el Sant Andreu, la Damm, 
el Cornellà o l’Europa. Les Franqueses, a banda d’acollir les finals 
de totes les categories del torneig el dia 8, també acollirà la fase 
preliminar de la categoria prebenjamí (a Corró d’Amunt) i l’aleví (a 
Corró d’Avall), mentre que la Garriga acollirà la categoria benjamí.

La presentació del torneig va tenir lloc el 19 de novembre a la 
sala de plens de l’Ajuntament. L’acte va comptar amb la presència 
del president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, José Orive; 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé; el regidor d’Esports 
de les Franqueses, José Ramírez; el regidor d’Esports de la Garriga, 
Joan Esteban; el coordinador d’Esports de la Diputació de Barcelona, 
Daniel Laga; el director-gerent del Patronat Municipal d’Esports de 

les Franqueses, Josep Campaña, i el gerent de l’empresa organitza-
dora del torneig, Eventually Sports&Events, Ferran Pericas.

Un moment de la sortida de la prova
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Francesc Marsol i Anabel Gracia 
guanyen Els 10 km de les Franqueses

L
a segona edició de la cursa solidària Els 10 km de les Fran-
queses va tenir lloc el 17 de novembre. La zona esportiva 
municipal de Corró d’Avall va ser el punt de sortida i arri-
bada. El mal temps, tot i que no va impedir que la prova se 

celebrés, va fer, això sí, que alguna de les 620 persones inscrites es 
quedés casa. No va ser el cas de Francesc Marsol i Anabel Gracia, 
que van quedar en primer lloc en la categoria masculina i femenina, 
respectivament. Marsol va fer un temps de 34 min 48 s i Gracia de 
40 min 34 s. Jaume Aragonès, secretari del Club d’Atletisme A 4 el 
km, entitat que organitza la cursa amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports, es va mostrar molt satisfet amb el nombre de 
participants, i va confirmar que hi haurà una tercera edició de la pro-
va l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, aquesta cursa té l’objectiu de 
recaptar diners per a la lluita contra el càncer de ronyó. Els diners 
recaptats enguany (un mínim de 3 euros per inscrit, segons Arago-
nès, més l’aportació de l’empresa patrocinadora Pfizer i la que farà 
l’Ajuntament de les Franqueses) es donaran, com l’any passat, a la 

Fundació Privada Institut Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau.

Hi participaran més de 50 clubs entre els quals el FC 
Barcelona, l’Atlético de Madrid, el Vilarreal i la Roma



5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

5

Un veí de Llerona dóna un edifici amb 
cinc pisos a l’Ajuntament 

Vista de l’immoble des del carrer del Ferreret

E
l 12 de novembre es va signar davant de notari la donació 
d’un edifici de cinc pisos a l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès per part de José Luis García Seller, veí de Llerona. 
L’immoble dóna al carrer del Ferreret, 14-18, i al carrer de 

la Font, 7, dins el nucli urbà de Llerona.
José Luis García, de 80 anys d’edat, va arribar a Llerona als anys 

70 provinent del País Valencià i s’hi va sentir molt ben acollit. És per 
aquest motiu que ha volgut fer aquesta donació al poble on ha viscut 
tant de temps, en agraïment per l’hospitalitat que va rebre.

Francesc Colomé, alcalde de les Franqueses, afirma que el dia 
de la signatura de la donació va ser “un dels més feliços que he vis-

cut com a alcalde. Fa 101 anys ens van cedir l’edifici de l’ajuntament 
i de les escoles i avui, 101 anys després, el senyor García ens dóna 
aquest immoble”.

Dels cinc pisos donats, que tenen un valor de 500.000 euros, ac-
tualment n’hi ha quatre amb llogaters. La voluntat de l’Ajuntament, 
en paraules de Colomé, és “respectar el contracte actual de lloguer, 
que té una data de finalització concreta, i després destinar-los a un 
fi social, perquè persones que necessitin un habitatge puguin instal-
lar-s’hi durant un temps”. Pel que fa als baixos que no estan llogats, 
“la idea és que es puguin convertir en la seu del Club Esportiu Llero-
na i en un local social per a la gent gran de Llerona”.
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El senyor José Luis García i l’alcalde Francesc Colomé a la notaria

Apadis trasllada i amplia La Botigueta 

Interior de La Botigueta (passeig d’Andalusia, 6. Bellavista)

El dissabte 9 de novembre Apadis va organitzar una gran fes-
ta per celebrar la inauguració de La Botigueta i l’entrada de 
l’Ajuntament al Patronat de la Fundació Apadis. 

La festa va començar amb la inauguració del nou local on s’ha 
traslladat La Botigueta. L’alcalde, Francesc Colomé, i el gerent del 
Consell Comarcal, Ignasi Valls, acompanyats de la presidenta de la 
Fundació Apadis, Imma Navarro, i d’altres membres de la Fundació 
van visitar l’establiment. El nou local, de 170 m2 de superfície, està 
situat al número 6 del passeig d’Andalusia, una ubicació molt més 
cèntrica i espaiosa que la que tenien fins ara al carrer de Provença. 

La Botigueta va néixer al desembre de l’any passat com un pro-
jecte pioner i únic a la comarca amb la voluntat d’oferir l’oportunitat 
a les persones amb discapacitat de poder formar-se dins d’un con-
text laboral real. A l’establiment s’hi venen objectes de segona mà i 
artesania, que alhora serveixen per ajudar a finançar el centre.

Inaugurat el nou local, la comitiva es va traslladar al Centre Cul-
tural de Bellavista on es fa efectuar la signatura del conveni marc 
de col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació Apadis pel qual el 
consistori s’incorpora com a persona jurídica al Patronat d’aquesta 
entitat. L’alcalde Francesc Colomé explica que “aquest acord ha de 
servir per donar un nou impuls a les relacions de col·laboració que 
mantenim la Fundació Apadis i el consistori des de fa més de deu 
anys. La seu d’Apadis fa anys que està en unes instal·lacions munici-
pals amb tots els serveis inclosos i esperem que s’hi puguin quedar 
per molts anys. Contribuirem amb el projecte de La Botigueta pagant 
la meitat del lloguer del local i ajudarem a donar impuls a altres ac-

tuacions. Aquest mateix mes tres persones del centre començaran 
pràctiques laborals a l’Ajuntament. Estem orgullosos del treball que 
realitza Apadis i, per això, ara que som membres del seu Patronat, 
volem estar al seu costat per ajudar-la amb tot allò que puguem”. La 
presidenta de la Fundació Apadis, Imma Navarro, va agrair el suport 
del consistori: “Avui és un dia molt important per a Apadis. Esperem 
que el camí que comencem junts amb l’Ajuntament de les Franque-
ses sigui molt i molt llarg”.  

La festa va continuar durant tot el migdia i tota la tarda amb una 
arrossada popular i un munt d’actuacions i activitats. 
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L’Ajuntament entra a formar part del Patronat de l’entitat
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[ actualitat ]

A 
mitjan novembre han començat les obres de reforma de la 
totalitat de cobertes de l’edifici consistorial i de les antigues 
escoles de les Franqueses. Les tasques de reparació les re-
alitza l’empresa Bigas Grup, SLU, tenen un pressupost de 

83.811 euros més IVA i una durada estimada d’unes 10 setmanes.
L’actuació es fa en sis conjunts independents de cobertes a dues 

vessants i en quatre cobertes a una vessant –les del cos central–, 
amb les seves corresponents canals de recollida d’aigües pluvials i 
els baixants. La superfície total de les cobertes és de 965 m2.

A grans trets, les obres consisteixen en les següents tasques:
•	 Reparació d’unes encavallades de fusta d’una de les cobertes
•	 Ampliació en 10 cm de totes les canals
•	 Canvi de la totalitat de les teules i careners de les cobertes. 

S’aprofitaran, però, les teules velles que es desmuntin i que es-
tiguin bé per tornar-les a col·locar com a teules de cobertura

•	 Substitució de tots els baixants de les canals
•	 Construcció de gàrgoles a cada boca dels baixants
•	 Canvi de les rajoles de ceràmica esmaltada vidriada de color 

verd que estiguin malmeses
•	 Aïllament de cobertes amb feltre de llana de roca

•	 Construcció de pericons de registre als baixants vistos
•	 Segell de l’encontre existent entre la caixa de l’ascensor i la co-

berta i la façana per evitar les filtracions d’aigua de pluja
•	 Desmuntatge d’instal·lacions fora de servei

E
nguany, a través de l’àrea d’Agricultura, Territori i Sosteni-
bilitat, l’Ajuntament ha realitzat la poda i sanejament dels 
aurons americans (acer negundo) que hi ha a la carretera 
de Ribes en el seu tram no urbà. Es tracta d’un conjunt d’ar-

bres que no s’havien podat de forma regular des de feia molt de 
temps i que es trobaven en condicions força precàries.

Amb la poda s’han eliminat totes les branques mortes i en mal 
estat i s’ha intentat donar-los un cert equilibri a la capçada. No ha 
estat possible en una primera actuació fer-ho en tots els exemplars 

però és d’esperar que de continuar el seu manteniment a poc a poc 
vagin recuperant l’equilibri i el vigor, sempre tenint present que són 
arbres vells.

També s’ha fet la poda dels arbres del camí del Cementiri sobre 
els quals ja es va fer un important sanejament l’any passat. El seu 
estat general és més precari que els de la carretera de Ribes però 
tots els arbres han respost positivament a la poda feta l’any passat, 
per la qual cosa enguany s’ha repetit amb els mateixos criteris que 
ja es va utilitzar.

M
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Reforma de les cobertes del Consistori

Poda al tram no urbà de la ctra. de Ribes

Es canviaran totes les teules però s’aprofitaran les que estiguin bé

RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE JOGUINES
Porta jocs i joguines noves o usades en perfecte estat a les Dependències de la Policia 

Local de les Franqueses (carrer de Rafael Alberti, 2) del 18 de novembre al 20 de 

desembre de dilluns a divendres de 9 a 20 h (excepte festius). 

També pots portar joguines a l’estand que tindrà l’Associació Sociocultural Maná a la 18a 

Fira Mercat de Nadal i 9a d’Entitats que tindrà lloc els dies 14 i 15 de desembre a la rambla 

de la carretera de Ribes.

Fem que els Reis arribin a totes les llars del poble!

Org. Polítiques Socials i Policia Local. Col·l. Associació Sociocultural Maná
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Quatre minideixalleries al municipi

E
l 24 d’octubre l’àrea d’Obres i Serveis va instal·lar quatre 
minideixalleries a diferents punts de les Franqueses. Cada 
minideixalleria disposa de set boques per poder-hi llençar 
aquells residus que no es poden dipositar als contenidors 

de carrer. De moment, disposen de dos forats per desar-hi les bom-
betes de baix consum, dos més per a piles i bateries de mòbils, un 
per a CD/DVD, un per a cartutxos d’impressora i un per a aparells 
elèctrics i electrònics de petit format.

Les minideixalleries estan situades als següents punts: a la can-
tonada de la carretera de Ribes amb el carrer de la Mare de Déu de 
Montserrat, a la plaça l’Espolsada, a la rotonda de Can Mònic i al 
davant de l’estació de Renfe de Bellavista.

Aquesta actuació no ha tingut cap cost per a l’Ajuntament, ja que 
tant la seva instal·lació com la gestió dels residus (recollida i tracta-
ment) es paguen amb la publicitat que porten aquests punts.

À
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La gestió de les minideixalleries es finança amb la publicitat que duen 

Ampliació del cementiri de Corró d’Avall 

A
l mes de novembre van iniciar-se les obres de millora i 
ampliació del cementiri de Corró d’Avall, que han d’estar 
enllestides, segons les previsions inicials, abans de finals 
d’any. En concret s’hi construiran 108 nínxols nous i s’hi re-

pararan les cobertes dels nínxols ja existents. L’empresa que farà 
les reformes és Abolafio Construccions, SL, per un import de 70.289 
euros més IVA.

Al cementiri de Corró d’Avall el nombre de nínxols disponibles 
comença a resultar insuficient i és necessari disposar de més nín-
xols per als propers anys. L’ampliació de nínxols es farà dins del 
mateix recinte que ocupa el cementiri, en l’única zona que queda 
lliure situada en l’extrem nord-est de la part nova, adjacent al mur 
que delimita el recinte.

La intervenció consisteix en l’ampliació del cementiri mitjançant 
un bloc de nínxols de quatre pisos d’alçada. Aquest bloc de nínxols 
ocuparà l’espai comprès des de la cantonada nord-est del recinte, 
paral·lel al mur, fins just abans de l’entrada de vehicles del cementi-
ri, resultant un total de 108 nínxols (27 files x 4 alçades).

L’actuació també inclou una millora de les cobertes planes dels 
pavellons de nínxols existents. Actualment, a través d’aquestes co-
bertes, sobretot les de la part vella del cementiri, es produeixen fil-
tracions d’aigua de pluja per manca d’estanqueïtat del seu sistema 

constructiu. Aquest estat de conservació deficient, accentuat pel pas 
del temps i l’acció dels agents meteorològics, ha provocat el deterio-
rament progressiu dels pavellons de nínxols actuals. L’actuació pre-
tén resoldre aquest problema mitjançant la col·locació d’una nova 
coberta sobre l’existent, que aporti estanqueïtat i una evacuació d’ai-
gües de pluja eficaç.
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Les obres de millora i ampliació finalitzaran abans que acabi l’any

Es construeixen 108 nínxols nous i es reparen les cobertes 
dels nínxols existents 
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A
mb motiu del Dia Internacional contra la violència de gènere 
-el 25 de novembre-, i dins la campanya de sensibilització 
per la igualtat de gènere “Mou-te per la Igualtat”, l’Ofici-
na del Pla de Barris va programar diverses activitats per a 

aquest mes de novembre, en col·laboració amb l’àrea de Polítiques 
Socials.

El dia 25 la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos, va fer 
la lectura del manifest contra la violència de gènere per comme-
morar aquesta diada internacional. La regidora defensa que “des 
de l’àrea de Polítiques Socials hi ha la voluntat de realitzar accions 
de sensibilització envers la igualtat de gènere”. L’Oficina del Pla de 
Barris de Bellavista va continuar l’acte amb una sessió de conta-
contes a càrrec de Paco Asensio, culminant així la campanya per la 
igualtat. 

Anteriorment, des de principis de novembre s’havia dedicat una 
exposició a la Violència masclista en la parella: Desmuntem mites. 
L’exposició, que tenia  l’objectiu de revisar alguns mites associats a 
l’amor romàntic i a la violència masclista, va ser cedida pel Centre 
d’Informació i recursos per a les Dones (CIRD). Entre les activitats 
programades dins la campanya també hi han constat Tallers de co-
aching (per al desenvolupament d’habilitats i creixement personal), 
que van anar a càrrec del pedagog Xavier Mingorance cada tarda de 
dimecres. Cada sessió es va dedicar a conceptes diferents: impulsió 
de l’autoestima, empoderament i automotivació, intel·ligència emo-
cional, art de riure, etc. Tots els tallers han estat un èxit de convoca-

Les Franqueses es 
mou en contra de la 
violència de gènere

Es celebra el Mes 
de la Diversitat 

A
questa ha estat la sisena edició del Mes de la Diversitat, que 
se celebra cada novembre a les Franqueses amb l’objectiu 
de potenciar el coneixement de les diverses cultures que 
conviuen al municipi. A més, aquest projecte també perse-

gueix la creació d’espais de trobada i d’apropament entre les dife-
rents entitats que enriqueixen el municipi, així com de tots els veïns i 
veïnes que construeixen cada dia les Franqueses.

El mes ha comptat amb tres grans activitats. Una d’elles ha estat 
l’exposició Àfrica decideix al Centre Cultural de Bellavista, realitzada 
per l’entitat IGMAN Acció Solidària. També la presentació del docu-
mental Somnis trencats a càrrec de la Unitat de Cooperació de l’Ajun-
tament de Vic, que ha comptat amb la col·laboració de l’Associació 
Ñodema Kafo. 

I fidels a la tradició, l’acte de clausura del 6è Mes de la Diversitat de 
les Franqueses va ser la Festa de la Diversitat del passat dissabte 30 
a la plaça Major de Bellavista.

La regidora Gisela Santos va inaugurar l’exposició Àfrica decideix

À
re

a 
de

 P
ol

ít
iq

ue
s 

S
oc

ia
ls



9

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

E
l Consell d’Alcaldes es va celebrar a les Franqueses el passat 
dimecres 13 de novembre per reunir els alcaldes de la comar-
ca. El Consell va informar de les ordenances i preus públics 
pels propers anys, va tractar sobre les competències delega-

des a l’àmbit de l’ensenyament i es va donar compte de la convocatò-
ria d’ajuts de menjador. A la sessió també s’hi va facilitar informació 
de projectes i serveis impulsats pel Consell Comarcal en l’àmbit de 
la Promoció Econòmica, Estudis i Turisme.

La sessió es va centrar, però, en les convocatòries d’ajuts a men-
jador, conegudes també per “beques menjador”. A tots els alcaldes 
els consta que el marge de convocatòria és insuficient per a les ne-
cessitats de la població. Per aquest motiu, el Consell d’Alcaldes va 
destacar que la voluntat és present en totes les àrees de Polítiques 
Socials i que també en té constància des de la conselleria de Benes-
tar Social i Família el Govern de la Generalitat.

Els ajuts de menjador centren el Consell 
d’Alcaldes

Assistents al Consell d’Alcaldes celebrat al Centre Cultural de Bellavista

M
. V

iu
re

Alumnes estrangers visiten el municipi
N

. M
ay

n
ou

L’alcalde, Francesc Colomé, parlant de la història de l’edifici consistorial

L
es Franqueses ha estat, al llarg d’una setmana, el punt de 
trobada i acollida del Comenius WOW (Wide Open Windows), 
de què participa l’Escola Joan Sanpera i Torras. El projecte 
es basa en un programa d’intercanvis sobre l’esport i la sa-

lut que l’escola de Corró d’Avall realitza conjuntament amb altres 
escoles d’Islàndia, Anglaterra, Polònia i Hongria. Una trentena 
d’alumnes i mestres d’aquests països van ser al municipi entre el 12 i 
el 17 de novembre, on han seguit un programa d’activitats per conèi-
xer l’Escola Joan Sanpera, les Franqueses, Granollers i Barcelona.

Els visitants van passar una tarda a les instal·lacions esportives 
de Corró d’Avall, on van ser rebuts pel regidor d’Esports, José Ra-
mírez, i el director gerent del Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña. Després d’una breu explicació sobre els equipaments es-
portius municipals, alumnes i mestres van ser guiats per les instal-
lacions (pavelló, camp de futbol, pistes de tennis, pistes de pàdel i 
piscina) i se’ls va obsequiar amb el llibre del 30è aniversari del Pa-
tronat Municipal d’Esports.

El grup també va dedicar un matí a l’edifici de l’Ajuntament, que 
de fet també és l’antiga seu de l’Escola Joan Sanpera i Torras. L’al-

calde, Francesc Colomé, i la regidora d’Educació, Rosa Maria Isidro, 
van rebre els visitants i els van explicar la història de l’edifici tot des-
tacant-ne els seus elements modernistes. 

L’Escola Joan Sanpera participa, per segon any, al projecte 
europeu Comenius WOW (Wide Open Windows)
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès[ reportatge ]

Millora de la passera del tren
a través de dos 
ascensors

Remodelació de la 
        plaça d’Espanya

Bellavista, un barri amb projectes

Convocatòria d’ajuts a la 
rehabilitació d’edificis 
de Bellavista al 2014

Programa de formació i suport

a les comunitats de veïns

Amb el Pla de Barris s’impulsen 
tant actuacions urbanístiques com 
programes de cohesió social al 
municipi. Aquestes són algunes de 
les accions que s’han dut a terme 
durant el 2013 o que estan previstes 
per al 2014:
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Millora de la connexió a internet 
al Centre Cultural de Bellavista i 

altres equipaments
municipals

Mou-te per 
la igualtat 

      Bellavista, 
   pas a pas 

      Pla de  
convivència

Els municipis amb Pla de Barris poden accedir a la convocatòria Treball als Barris del Servei d’Ocupació (SOC) de Catalunya de la Generalitat. 
Gràcies a aquest finançament extra, durant aquest 2013 s’han pogut contractar 23 persones del municipi a través de plans d’ocupació de 
6 mesos de durada per desenvolupar projectes a Bellavista.

Remodelació de 

l’equipament del 

carrer de Rosselló

    Programa   
        d’acollida

 Bellavista cívica 

Taula d’Entitats 

  Viu 
Bellavista 

Treball als barris, una eina complementària
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès[ conte de nadal ]

Una tarda de desembre molt i molt freda, en Jan i el seu 
avi van sortir de casa ben abrigats, amb mitjons grui-
xuts, bufanda i gorra. Se n’anaven a visitar el Pessebre 
Vivent de Corró d’Avall. 

En Jan no hi havia estat mai i no va parar de fer pre-
guntes durant tot el camí:

-Avi, és molt gran, el Pessebre?

-Avi, les figures es mouen?

-Avi, hi ha animals de debò?

Fins que l’avi li va demanar que estigués tranquil, que 
de seguida hi arribaven. De lluny, ja es veia una corrua 
de gent davant l’església de Santa Eulàlia. Quan van 
posar-se a la cua, en Jan començava a impacientar-se i 
picava de peus per fer-se passar el fred. Però ben aviat va 
tenir la primera sorpresa: uns soldats romans organitza-
ven la filera i ell es va quedar meravellat davant aquells 
cascos lluents, les armadures i les espases.

-Oh, avi! Mira quins soldats!

I mentre l’avi li explicava qui eren els armats de Mataró, 
la cua avançava i en Jan ja havia quedat absort per la 
figura de Cèsar August, que envoltat de totes les comodi-
tats i molt ben vestit amb una túnica blanca, va sortir a 
dictar les seves lleis amb veu imponent.

-No, romà dels armats, no, avi, jo vull ser com aquest 
Cèsar, que mana molt!

Però ja eren a punt d’entrar dins el recinte del Pessebre 
Vivent, i en Jan va oblidar el Cèsar per embadalir-se da-
vant una colla de pastors i pastores que feien torrades a 
prop del foc.

-Apa, això sí que és divertit! S’escalfen amb el foc i men-
gen torrades. Ens hi podem posar l’any que ve, oi, avi? 

L’avi va dir que ja ho preguntarien a algú de l’organit-
zació, que no li semblava pas mala idea.

Però en Jan ja gairebé no se l’escoltava, perquè havia vist 
la bugadera rentant la roba al riu i el pescador amb la 
seva canya.

-Avi, tu creus que pesca peixos de debò?

L’avi li va proposar que s’hi podien acostar per veure-ho 
millor, però en Jan ja l’estirava de la mà perquè ara els 
pastors i pastores cantaven una nadala. I a dalt d’un 
arbre, hi va aparèixer un angelet que els parlava i tots 
els pastors, nens, nenes, joves o vells, van escoltar-lo amb 
molta atenció.

Van seguir endavant i es van trobar amb artesans de 
diferents oficis, que realitzaven la seva feina a la vista 
de tothom. Es van aturar a veure el pagès i les gallines, 
el fuster i el ferrer, la teixidora... A en Jan, cada ofici li 
semblava millor que l’anterior: volia ser aprenent de fus-
ter, de ferrer, de pagès... Cuidar les gallines o donar de 
menjar als bens. Picar el ferro. No, millor passar el ribot 
per la fusta! No, pagès era més bona idea. O potser, ser 
un romà dels que hi havia a l’entrada... L’avi ja reia de 
tanta fal ·lera per formar part d’aquell Pessebre.

-Però, Jan, t’hauràs de decidir!  Mira que ets cagadub-
tes, eh?

Aleshores van arribar al mercat. Allò era un guirigall 
de gent que comprava i venia, discussions, regateigs... 
En Jan, mentre es movia ara sobre un peu, ara sobre l’al-
tre, per fer-se passar el fred cada cop més intens, observa-
va atentament tot el que hi havia en aquell mercat:  ce-
ramistes, venedores de teles, un forn de pa, un cisteller... 
Quines feines més interessants!

-Avi, jo vull aprendre a fer pa.

-No, no, avi, m’agradaria fer cistells.

Fins que es va distreure perquè un noiet amb ulleres que 
tocava el tambor avançava cap a ells molt decidit: pam-
patam-patapam! pam-patam-patapam!

I en Jan va quedar amb el cor robat: volia aprendre a 
tocar el tambor! 

Van anar seguint la comitiva: el tambor precedia els 
tres reis d’Orient, que anaven a veure el nen Jesús a la 
cova de Betlem. Quan en Jan mirava fixament cap a 
sant Josep, abans que obrís la boca l’avi el va avisar:

-Jan, per fer de sant Josep t’hauràs d’esperar uns quants 
anys!!!

Però no era sant Josep el que a en Jan li havia fet tanta 
gràcia, sinó el ruc que hi havia darrere:

En Jan cagadubtes 
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-Mira, avi, mira, és de debò!

Aleshores van arribar pastors i pastores i es van posar a 
cantar el fum-fum-fum i tot el públic s’hi va afegir. Men-
tre l’avi estava distret cantant, en Jan es va acostar als 
reis per veure’ls més de prop. Quines túniques més aco-
lorides! I quines corones! Va acabar de fer la volta per 
mirar bé l’ase. En tornant, va trobar-se una nena me-
nuda, vestida amb una túnica de ratlles de tots colors, 
que saltava damunt d’una pila de palla. El va convidar:

-Vols jugar?

I en Jan feia bots damunt la palla, s’agafava de la mà 
de la nena i baixaven junts com si fos un tobogan men-
tre es recargolaven de riure. Aleshores un home calb, alt 
i esprimatxat, vestit amb una túnica grisa, es va acostar 
i li va dir:

-Nano, tu, el pèl-roig, ets el dels encàrrecs, oi? Vés fins als 
de la porta i avisa que s’ha acabat el pa per a les torrades.

Com que en Jan anava ple de palla, aquell home no 
s’havia adonat que no anava disfressat. El nen va sal-
tar de la palla i se’n va anar a fer l’encàrrec. Allà, els 
de la recepció li van dir que ja enviarien algú a buscar 
més pa, però que de tornada avisés la Verge Maria que el 
seu marit era allà i necessitava les claus del cotxe. Una 
senyora reia:

-És clar, com que aquí no es pot fer servir el mòbil, fa 
falta un missatger!

En Jan va començar a córrer altre cop cap al pessebre, va 

passar rabent pel costat del caganer, va topar amb dos 
pastors i va sentir una veu que el cridava:

-Jan, on t’havies ficat? Això no es fa! -era l’avi, ben enfa-
dat. Molt i molt enfadat, perquè feia estona que el  bus-
cava entre la gentada. 

En Jan, després de demanar-li perdó, li va dir, entusi-
asmat:

-Avi, ja sé de quin personatge vull fer! No sóc un caga-
dubtes, jo!

-I qui voldràs ser? –li va preguntar l’avi, encuriosit.

-El noi dels encàrrecs! Faré de missatger: és molt divertit! 

I així va ser com, després de prendre una bona tassa de 
caldo calent, l’avi va parlar amb els organitzadors i a 
partir d’aquell dia en Jan, vestit amb samarra i barre-
tina, va ser un pastor més. Però no un pastor qualsevol, 
no, ell és ara “el missatger”. Això li permet anar d’una 
banda a l’altra per tot el Pessebre Vivent i ficar el nas 
per tot arreu. Com que és molt xerraire, es queda una 
estona a cal ferrer, la fa petar amb la bugadera, més 
enllà s’entreté amb el caganer -sempre amagat en un 
racó- i quan torna fa marrada pel mercat. Ja no té cap 
dubte de qui vol ser, perquè pot ser una mica amb cada 
personatge.

 I si al Pessebre ara aneu
 potser en Jan us trobareu.
 Però l’haureu de buscar bé:
 sempre volta, el missatger!

16è PESSEBRE VIVENT DE 
CORRÓ D’AVALL

21 i 22 de desembre

17.30-20.30 h Voltants de 
l’església de Santa Eulàlia de 
Mèrida de Corró d’Avall

Org. Agrupació Cultural Santa 
Eulàlia de Corró d’Avall
Col.l. Armats de Mataró i 
Associació Coordinadora de 
Pessebristes de Catalunya
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Esteve Ribalta 
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses

Portaveu del Grup Municipal Les Franqueses Imagina

Francesc Colomé 
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió

Els pressupostos de la Generalitat per al 2014 mantenen el nivell de despesa, no incorporen noves retallades i donen prioritat a la des-
pesa social. Després de quatre anys consecutius en els quals la despesa pública s’ha reduït un 22%, els pressupostos del 2014 mantenen el 
nivell de despesa respecte la pròrroga pressupostària de l’any 2013. Els pressupostos es fonamenten en dos grans objectius: protegir l’estat 
del benestar i contribuir a la recuperació econòmica creant ocupació. La millor política social que es pot portar a terme és la d’ajudar a crear 
ocupació, perquè amb la creació d’ocupació resolem la majoria dels problemes socials que suporten persones i famílies en aquest context de 
dificultats. No hi ha cap nova retallada. Hem arribat al límit de la nostra capacitat, ja que no era possible continuar reduint la despesa sense 
afectar l’estat del benestar. Tots els ajustos que siguin necessaris per arribar a l’estabilitat pressupostària es faran per la via dels ingressos.

Un cop superat l’equador de la legislatura, el PSC valorem positivament la nostra aportació a la governabilitat, i sobretot la gestió de les 
àrees que tenim encomanades. En Seguretat Ciutadana s’han realitzat actuacions com policia de proximitat i patrulles rurals que apropen la 
seguretat als veïns, i actuacions que milloren la vialitat als nuclis. En Benestar Social, hem endegat polítiques progressistes que han permès 
fer més suportable la crisi a sectors desfavorits. En Activitats i Barris, s’han realitzat projectes d’integració i socialització a Bellavista, com 
la remodelació de la plaça d’Espanya i les dependències municipals del carrer del Rosselló, i s’han reduït taxes per promoure l’autoocupació 
i la dinamització del comerç i la indústria. Finalment, en Urbanisme s’han pogut desencallar projectes com el polígon de la ctra. de Cardedeu 
i el Falgar, i s’estan posant les bases per a la connexió de Bellavista amb Corró d’Avall i l’ordenació adequada dels pobles. 

PER QUÈ ABAIXEM ELS IMPOSTOS? El govern ha aprovat per a 2014 una rebaixa d’1% de mitjana en les taxes i preus públics i el manteni-
ment dels impostos, tot i que en anys anteriors els havíem demanat que no els pugessin per la crisi. Tot i així, van incrementar-los per sobre 
de l’IPC i l’IBI va pujar durant dos anys el 24% per la revisió del preu del cadastre. En moments com l’actual s’ha de gastar menys, primant 
les persones i les seves necessitats i no pas els interessos dels polítics i dels partits que representen. S’han gastat quantitats importants 
en sous de polítics assessors i de personal, publicitat, mitjans de comunicació, festes i festetes i obres faraòniques que ningú no demana, 
només el seu ego polític. La mesura de reduir els preus públics i taxes es deu a un canvi d’imatge pública, és electoralista i no pas real ni 
responsable, i es fa per dissimular la gran pujada de les taxes i els preus públics en els darrers dos anys. 

(El Grup Municipal Les Franqueses Imagina no publica el seu escrit)
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Javier Álvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

¡FELICES Y POSITIVAS FIESTAS! Cada año al aproximarse estas fechas, empezamos a vestir nuestras mentes con colores de fiesta, pues 
esperamos pasar unos días especiales, quizás en compañía de nuestra familia y amigos. ¿Pero por qué no podemos mantener esta alegría 
durante todo el año? El optimismo es simplemente una actitud ante la vida, una forma de ver las cosas con un lente positivo. Si las cosas no 
marchan como debieran, es momento de reflexionar y no sentirnos víctimas de las circunstancias. Hay que ponernos metas y movernos para 
conseguirlas. Hay que saber reconocer las oportunidades y aferrarnos a ellas. En Dinamización Económica terminamos este año con la sa-
tisfacción de haber podido ofrecer un granito de arena a nuestros franquesinos; quizás lo hubiésemos podido haber hecho mejor, pero nunca 
con menos ánimo y menos ganas. A cada habitante de les Franqueses, ¡le deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año 2014!

El govern municipal tira pel dret sense vergonya. Al Ple del passat octubre es va aprovar, només amb el vot dels regidors al govern, una 
important modificació dels usos per a les zones industrials del municipi. Sense entrar en el fons de l’assumpte (que dóna per a molt) sobta (o 
potser no) que el regidor d’Urbanisme admetés públicament que l’estudi tècnic extern que serveix de base a les modificacions havia estat fet 
mesos abans de la data en que el govern va decidir oficialment confeccionar-lo i a qui l’encarregava. Sobta també que la resta de regidors del 
govern trobessin normal el fet. Sembla que no hi ha ningú que pateixi per la legalitat de les actuacions. Tornem als anys que ens han portat 
allà on som en què els dos partits majoritaris al govern (primer l’un i després l’altre, abans per separat i ara agafats de la mà) feien (i tornen 
a fer) poc cas dels procediments de contractació i d’adjudicació que han d’acomplir totes les administracions.  

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

PxC de les Franqueses del Vallès va presentar una moció per a “la promoció dels productes de proximitat”. Tot i que els membres del govern 
van assegurar que era una bona proposta, aquesta no es va aprovar ja que CiU, PSC, PP i ERC van votar-hi en contra. Durant aquesta legisla-
tura moltes mocions de PxC no s’han aprovat perquè el govern municipal hi ha votat en contra, però després han fet cas a les nostres mocions 
com és el cas de la rebaixa de les llicències d’activitats per incentivar la instauració de noves empreses al nostre municipi, o bé la moció de 
netejar les rieres per evitar inundacions. Seguirem treballant encara que no ens aprovin mocions, ja que al final ens fan cas.



[ agenda cultural ][ agenda ]

16

12 dijous

Caminant per Corró d’Amunt. Activitat de dues 

hores de durada. Cal portar l’esmorzar. Inscrip-

cions: 938 710 621 (Glòria Puig)

9-11 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Sortida de natura guiada per Agustí Martínez. 

De Cabrils al Castell de Burriac i al Montcabrer. 

Inscripcions: acc@lacivica.com

9-14 h Sortida des de Can Ganduxer 

Org. Associació Cultural i Cívica de Corró d’Avall

Espais de lectura. Desdejuni a can Tiffany de 

Truman Capote 

17.30 h Biblioteca Municipal 

Missa Solemne de Santa Eulàlia de Mèrida, 

Patrona de la parròquia

12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Concert de Santa Llúcia

13 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

01 diumenge infants a partir de 4 anys. Inscripcions: Biblioteca 

Municipal / 938 404 388. Places limitades

17.30 h Biblioteca Municipal 

Concert del mes. Hi participen els alumnes 

d’Instrument

18-19 h Auditori de l’Escola de Música Claudi 

Arimany 

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

15 diumenge

Parada informativa i recollida de signatures de 

la campanya “Signa un vot per la independència” 

9-13 h Mercat de Bellavista (carrer de Ponent)

Org. ANC Les Franqueses

18 dimecres

Espectacle de Nadal. Concert La Birondon del 

Cor Mixt Amics de la Unió, espectacle d’humor 

Jo… i la tieta Encarnació per Mayte Carreras i 

Recital de poemes patriòtics per Núria Feliu 

17 h Teatre Auditori de Bellavista 

19 dijous
Hora del conte especial de Nadal. Faroleta poca 

llum a càrrec de Mon Mas, rondallaire

17.30 h Biblioteca Municipal 

Concert de Nadal. Hi participen els alumnes de 

Sensibilització I, II i III

18-18.30 h Auditori de l’Escola de Música Claudi 

Arimany 

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

Parada informativa i recollida de signatures de 

la campanya “Signa un vot per la independència” 

9-13 h Mercat de Bellavista (carrer de Ponent)

Org. ANC Les Franqueses

Hora del conte especial de Nadal en anglès. The 

Snowman and the Snowdog a càrrec de l’escola 

d’idiomes del municipi Little English

17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

Concert de Nadal. Hi participen els alumnes des 

de Nivell Bàsic 1 fins a Nivell Avançat.

19-21 h Teatre Auditori de Bellavista

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

Missa del Pollet i del Gall a l’Església de Santa 

Eulàlia de Corró d’Avall

19 h Missa del Pollet

00 h Missa del Gall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Missa del Gall 

22 h Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

 

Missa del Gall 

23.30 h Concert nadalenc a l’Església de Sant 

Mamet de Corró d’Amunt     

00 h Missa del Gall cantada pel poble. Nadales, 

torrons i cava a la Parròquia. Acabada la cele-

bració s’inaugurarà el Pessebre de les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt      

Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Col·l. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

24 dimarts

Festa de Nadal. Visionat del vídeo protagonitzat 

per tots els alumnes, caga tió i berenar

15-17 h Centre Cultural de Bellavista 

Org. Escola Bressol Municipal Gegant del Pi

04 dimecres

16 dilluns
Taller creatiu de Nadal: Fem decoració Nadalen-

ca! a càrrec de Laura Calero. Activitat adreçada 

a infants a partir de 4 anys. Inscripcions: Biblio-

teca Municipal / 938 404 388. Places limitades

17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer 

17 dimarts
Taller creatiu de Nadal: Fem decoració Nadalen-

ca! a càrrec de Laura Calero. Activitat adreçada a

20 divendres

22 diumenge
Concert de Nadal

19 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

27 divendres
IV Parc de Nadal. A les 17 h espectacle i a les 18 

h xocolatada 

10-13 h i 16-19 h Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

28 dissabte
VI Torneig d’Handbol de Nadal “Memorial Joan 

Bufí” 

Zona esportiva municipal de Corró d’Avall 

Org. AEH Les Franqueses 

29 diumenge
Els clàssics dels clàssics. Claudi Arimany, flau-

ta; Eduard Sánchez, flauta; Ignasi Ferrer, violí; 

Esther Vila, violoncel

9 h Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

Col·l. Centre Cultural de Marata
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Els actes de l’agenda queden subjectes a possi-

bles canvis. Consulteu el web municipal

MÉS INFORMACIÓ: 

www.lesfranqueses.cat 

EXPOCOL·LETIVA

Del 15 de novembre al 4 de gener 

De dc a dv de 17 a 20.30 h i ds d’11 a 13.30 h 

Artemisia, Art & Tendències (carrer de Sant 

Ponç, 65)

Org. Artemisia, Art & Tendències

ESPAI NADÓ I INFANT

17.30-19 h Sala 2-3 del Centre Cultural de 

Bellavista

05 dj: Xerrada: “Regals educatius per Nadal” 

a càrrec de Mireia Castellsagué

12 dj: Taller de creació amb família: fem pa. 

Inscripcions: abans del dia 10 a lesfranque-

ses.espai.nado@gmail.com

19 dj: Juguem! Celebrem el caga tió. Es 

convida els assistents a portar berenar per 

compartir

Org. Associació Espai Nadó – Espai Infant 

Les Franqueses, Grup de Lactància i Criança 

Respectuosa

FESTA DE LA INFÀNCIA 

21 de desembre  Plaça Major de Bellavista

A partir de les 11 h i durant tot el matí: xocola-

tada; tast de timbals; plantada de Bèsties; 

ludoteca; circuit psicomotriu; tallers de joies, 

fanalets, piruletes, entre d’altres; intercanvi 

de revistes, circuit revoltim, etc. 

11.20 h Atrapaparaules, contacontes... 

11.45 h Tertúlia: Fem un cafè i parlem dels 

nostres fills. Educació, valors i civisme, la 

importància de l’educació no formal i perma-

nent en el món del lleure i la importància del 

treball en comú entre famílies i professio-

nals. La tertúlia tindrà lloc a l’Oficina del Pla 

de Barris i quedarà subjecta a l’aforament de 

la sala. Inscripcions: confirmació d’assistèn-

cia al telèfon 938 405 780

12.30 h Animació i ball

Col·l. Escola Bellavista-Joan Camps i la seva 

AMPA, Escola Colors i la seva AMPA, Grups 

de Diables Els Encendraires 

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

- Tai-txi. Del 3 al 17 de desembre

Dt de 18.45 a 19.45 h

Inscripcions i informació: 938 710 621 (Glòria 

Puig)

- Pintura. Del 2 al 30 de desembre

Dl i dj de 17 a 19 h

Inscripcions i informació: 679 309 005 (Elisa 

Martínez)

- Cant coral. Del 6 al 27 de desembre

Dv de 20.30 a 21.30 h

Inscripcions i informació: 609 120 832 (Rosa 

Estrada)

Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

TORNEIG DE FUTBOL BASE INTERNATIONAL 

GOLDEN CUP 2013

6, 7 i 8 de desembre 

Les Franqueses i la Garriga

Org. Eventually Sports&Events 

Amb el suport de la Diputació de Barcelona, 

el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els 

ajuntaments de les Franqueses i de la Garriga

CONEIX LES FRANQUESES

Del 2 al 20 de desembre

Curs de coneixement de l’entorn adreçat a 

persones i/o famílies nouvingudes interes-

sades en aprofundir en el coneixement del 

municipi i el seu entorn així com en els seus 

serveis i recursos 

Sessions de coneixement de l’entorn:

- Curs Coneix les Franqueses (català-caste-

llà): 2, 3, 4 i 5 de desembre 

19-21.30 h Espai Familiar (carrer Cardedeu, 

4. Bellavista)

- Curs Coneix les Franqueses (català-àrab): 

9, 10, 11, 12 i 13 de desembre

9.30-11.30 h Espai Familiar 

- Curs Coneix les Franqueses (català-fran-

cès-dialectes sudsaharians): 9, 10, 11, 12 i 13 

de desembre

19-21 h Oficina Tècnica Pla de Barris

- Taller d’acollida al català: 16, 17, 18, 19 i 20 

de desembre

19-21 h Espai Familiar 

Inscripcions i informació: àrea de Polítiques 

Socials (carrer d’Aragó, 24) / 938 465 862

Col·l. Ministeri de Treball i Immigració, Gene-

ralitat de Catalunya i Diputació de Barcelona

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS 

AL PÚBLIC

Diumenges 1, 8, 15 i 22 de desembre

11-13.15 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

TALLER CLUB DE FEINA

Dt d’11 a 13 h Masia de Can Ribas-Centre de 

Recursos Agraris

Inscripcions i informació: 938 443 040

CAMPUS DE FUTBOL CF LES FRANQUESES

23, 24, 27, 30 i 31 de desembre i 2 i 3 de gener

9-13 h Zona esportiva de Corró d’Avall

Org. CF Les Franqueses

PROGRAMA DE CAMINADES “BELLAVISTA 

PAS A PAS”

D’octubre a juny

Dt i dj Oficina del Pla de Barris de Bellavista

Inscripcions: gratuïtes i obertes tot l’any
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RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE JOGUINES
“Fem que els Reis arribin a totes les llars del 
poble!”
Porta jocs i joguines noves o usades en per-
fecte estat a les Dependències de la Policia 
Local de les Franqueses (carrer de Rafael Al-
berti, 2) del 18 de novembre al 20 de desem-
bre de dilluns a divendres de 9 a 20 h (excepte 
festius). 
També pots portar joguines a l’estand que tin-
drà l’Associació Sociocultural Maná a la 18a 
Fira Mercat de Nadal i 9a d’Entitats que tindrà 
lloc els dies 14 i 15 de desembre a la rambla 
de la carretera de Ribes.
Org. Polítiques Socials i Policia Local
Col·l. Associació Sociocultural Maná

I. 
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XVIII FIRA MERCAT DE NADAL I IX FIRA 

D’ENTITATS 

Activitats permanents:

- Fira d’artesans

- Exposició IX 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

- Circuit de bicicleta. Cal portar bicicleta i 

casc. Ds i dg de 10 a 13 h. A la plaça de l’Ajun-

tament. Org. Unió Ciclista Les Franqueses

- Bàdminton. Ds i dg de 10 a 13 h. A la plaça 

Can Font. Org. Secció de Bàdminton del Pa-

tronat Municipal d’Esports 

- Futbol 3x3. Ds 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dg 

10 a 13 h. A la plaça de Can Font. Org. CF Les 

Franqueses, CE Llerona i CF Bellavista Milan 

- Tennis. Ds d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h. Dg 

d’11 a 13.30 h. A la plaça de l’Ajuntament. Org. 

Club Tennis Els Gorchs

- Concurs infantil de dibuix. Ds de 10 a 13.45 

h i de 16 a 19.45 h. Dg de 10 a 13 h. A la carpa 

d’entitats. Org. Associació Educativa Espírall

- Juguem a escacs. A la carpa d’entitats. Org. 

Club d’Escacs Les Franqueses

- Juguem amb materials reciclats. A la carpa 

d’entitats. Org. Associació Espai Nadó

- Manualitats. A la carpa d’entitats. Org. 

Festes Laurona

- Manualitats. Ds i dg d’11 a 13 h. A la carpa 

d’entitats. Org. Associació Educativa Espírall

- Taller de maquillatge infantil i mostra de 

dolços artesans. A la carpa d’entitats. Org. 

Associació Sociocultural Maná

- Tallers de manualitats infantils de Nadal. A 

la carpa d’entitats. Org. Associació d’Educa-

ció en el Lleure La Teia

- Taller de trenes africanes. A la carpa d’en-

titats. Org. Associació Kambin Kafo Femenina 

Les Franqueses del Vallès

- Exposició “Maqueta ferroviària”. A la carpa 

d’entitats. Org. Centre d’Estudis Ferroviaris 

Via Oberta

- Exposició “La vinya i el vi”. A la carpa d’en-

titats. Org. Associació de Veïns Sant Mamet 

de Corró d’Amunt

- Exposició ”Guies wolof-català”. Ds al matí. 

A la carpa d’entitats. Org. Associació Ñodema 

Kafo

Col·l. Fleca Peypoch, Forn i Pastisseria Rovi-

ra, Jordi Marín, Esteve Rodoreda, Casa Tió

14 dissabte 

De 10 a 20 h 

10.30 h - 11.30 h - 12.30 h Classe d’spinning 

(45 minuts). Carpa de l’escenari. Donatiu per 

a la Marató de TV3 mínim 5 euros. Inscripci-

ons: a partir del 2 de desembre al Complex 

Esportiu Municipal (places limitades; en cas 

de places lliures es podrà fer la inscripció el 

mateix dia). Org. Complex Esportiu Municipal 

10.30 h Tast d’escudella. Plaça de l’Ajunta-

ment. Donatiu per a la Marató de TV3 mínim 

1 euro

11 h Acte inaugural de la XVIII Fira Mercat de 

Nadal i IX d’Entitats. Carpa d’entitats

12 h Construcció amb materials reciclats. 

Carpa d’entitats. Org. Associació Educativa 

Espírall

13 h Degustació de menjar africà. Carpa d’en-

titats. Org. Associació Kambin Kafo Femenina 

Les Franqueses del Vallès

16.30 h Desfilada vestits de paper. Carpa de 

l’escenari. Org. Casal de la Gent Gran de les 

Franqueses

17.30 h Mostra de dansa. Carpa de l’escenari. 

Org. Endansa

18.30 h Mostra de dansa. Carpa de l’escenari. 

Org. Associació Veïns de Bellavista

19.15 h Cercavila de gralles i timbals amb la 

Colla Encendrots. Org. Grup de diables Els 

Encendraires

15 diumenge 

De 10 a 18 h 

10 h Fitdance. Activitat que combina movi-

ments simples de diferents estils musicals

apta per a totes les edats). Carpa de l’escena-

ri. Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall

10.30 h Botifarrada per esmorzar. Plaça de 

l’Ajuntament. Donatiu per a la Marató de TV3

mínim 1 euro. Org. Comissió de Festa Major 

de Corró d’Avall

11 h Concert coral. Nadales i cançons d’arreu 

del món amb el Cor de pares i mares

de l’Escola Camins i nens i nenes de l’Escola 

de Música Camins. Carpa de l’escenari

Org. AMPA de l’Escola Camins

12 h Concert coral. Carpa de l’escenari. Org. 

Associació Gent Gran de les Franqueses

12 h Construcció amb materials reciclats. 

Carpa d’entitats. Org. Associació Educativa 

Espírall

13.45 h Comunicació dels guanyadors del 

Concurs de dibuix. Carpa d’entitats

16.30 h Exhibició de karate. Carpa de l’esce-

nari. Org. Gimnàs Karate Nokachi

17.15 h Espectacle infantil: “Vine a ballar i 

cantar amb els follets màgics!”. Carpa de 

l’escenari. Org. Companyia Musical Milnotes

18 h Lliurament del premi al millor dibuix 

2013. Lliurament del premi al millor estand 

2013. Cloenda de la Fira. Carpa d’Entitats

Entitats: ABCP de les Franqueses del Vallès, 

ADF Montseny-Congost, AMPA de l’Escola 

Camins, Asociación de Ayuda Social Maná, 

Associació Teatre Musical Milnotes, Assem-

blea Nacional Catalana, Associació Cívica i 

Cultural de Corró d’Avall, Associació Cultural 

l’Art del Bonsai, Associació de veïns de Be-

llavista, Associació d’educació en el lleure La 

Teia, Associació Educativa Espírall, Associa-

ció Espai Nadó, Associació Esportiva Handbol 

Les Franqueses, Associació Festes Laurona, 

Associació Gent Gran Casal de les Fran-

queses, Associació Kambin Kafo Femenina 

Les Franqueses del Vallès, Associació Llar 

d’Avis de Bellavista, Associació Mbalondirene 

(Ajudem-nos entre nosaltres), Associació 

Ñodema Kafo, Associació Oudiodial para la 

ayuda social, Associació Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt, CE Llerona, Centre d’Estudis 

Ferroviaris Via Oberta, Centre Tècnic del 

Vallès, CF Les Franqueses, Club A4 el km, 

Club de Tennis els Gorchs, Club de Tir amb 

Arc Les Franqueses, Club d’Escacs Les Fran-

queses, Club Petanca Bellavista, Comissió de 

Festa Major de Corró d’Avall, Endansa, Grup 

de diables Els Encendraires, Hermandad 

Rociera, Karate Nokachi les Franqueses, Les 

Franqueses Imagina Associació de participa-

ció i debat polític, Parròquia de Sant Francesc 

d’Assís de Bellavista, Penya Barcelonista 

Llerona, Unió Ciclista Les Franqueses
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CONCERT D’ANY NOU 2014 AMB L’ORQUES-

TRA MARAVELLA

1 de gener

19 h Teatre Auditori de Bellavista 

Preu: 18 euros i 15 euros per a majors de 

65 anys. Venda anticipada a partir del 12 de 

desembre, de dl a dv no festius, de les 15.30 

a les 20.30 h al Teatre Auditori de Bellavista i 

el mateix dia del concert a partir de les 17 h. 

També a www.codetickets.com

Bellavista

03 divendres

Taller de fanalets

17 h Centre Social i Cultural de Bellavista

Org. Associació de Veïns de Bellavista

05 diumenge

Cavalcada de Reis

18 h Recorregut pels carrers de Bellavista 

que finalitza al Centre Cultural de Bellavista. 

Recepció i lliurament de cartes a Ses Majes-

tats els Reis d’Orient

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Corró d’Avall

05 diumenge

Cavalcada de reis

12 h i 16 h Taller de fanalets

16.30 h Xocolatada

16.45 h Actuació d’un grup d’animació

17.45 h Arribada de Ses Majestats els Reis 

d’Orient a la plaça de l’Ajuntament 

18.15 h Inici de la cavalcada

19.15 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, Amics del 

Wolkswagen de Catalunya, Associació Cívica i 

Cultural de Corró d’Avall, Associació d’educa-

ció en el lleure La Teia, Associació Esportiva 

Handbol Les Franqueses, Casal Municipal 

Infantil de Corró d’Avall, Centre de Modelis-

me, Clàssic Car les Franqueses, Comissió de 

Festa Major de Corró d’Avall i Grup de diables 

Els Encendraires

CAVALCADES DE REIS AL GENER

Corró d’Amunt

04 dissabte

Recepció dels patges reials a les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt. Informació 678 313 

534 (Carme Castellà)

16 h Taller de fanalets

18 h Recepció i lliurament de cartes als 

patges reials

19 h Xocolatada

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

Llerona

05 diumenge 

Cavalcada de Reis 

17 h Taller de fanalets al Consell de Poble de 

Llerona

18.30 h Recorregut pels carrers de Llerona 

que finalitza al Consell del Poble de Llerona 

19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 

Majestats els Reis d’Orient 

Org. Festes Laurona

ELS PASTORETS DE MARATA

26, 28 i 29 de desembre

18 h Centre Cultural de Marata

Org. Centre Cultural de Marata

CASAL DE NADAL

Del 23 de desembre al 7 de gener 

9-13 h Casals infantils municipals de Bella-

vista i de Corró d’Avall

Preu: 65 euros per infant i 55 euros pel 

segon o més germans matriculats. Serveis 

opcionals d’acollida, menjador i casal de 

tarda. Inscripcions: del 2 al 13 de desembre 

(empadronats) i del 9 al 13 de desembre (no 

empadronats). Es poden formalitzar al Casal 

Infantil Municipal de Corró d’Avall dt, dj i 

dv de 17 a 18.30 h i dj de 10 a 12 h i al Casal 

Infantil Municipal de Bellavista dl, dc i dv de 

17 a 18.30 h i dl de 10 a 12 h. Informació: Àrea 

d’Infància i Joventut / 938 405 780

CASALS INFANTILS MUNICIPALS I CENTRES 

MUNICIPALS DE JOVES

De setembre a juny

Casals Infantils Municipals (de 3 a 11 anys): 

De dl a dv de 16.30 a 18.30 h Centre Cultural 

de Bellavista i Centre Cultural Can Ganduxer

Centres Municipals de Joves (a partir de 12 

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

dc al Centre Cultural de Bellavista, dt i dj al 

Centre Cultural Can Ganduxer i dv alterns

Inscripcions: obertes tot l’any. Informació: 

938 405 781 / 938 404 967  

Org. Casals Infantils Municipals i Centres 

Municipals de Joves

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL, ESPAI 

ZERO

- Espai de recerca d’informació i tràmits per 

Internet

- Tràmits de carnets internacionals d’alber-

guistes, estudiant, teacher, etc. 

- Servei d’informació i assessorament sobre 

ensenyament i formació

Dt d’11 a 14 h, dc de 17 a 20 h i dj de 17 a 19 h 

Centre Cultural de Bellavista

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA D’ES-

TUDI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Amb l’arribada dels exàmens, del 2 al 31 de 

gener, la Biblioteca Municipal amplia l’horari 

de la seva Sala d’Estudi: 

Dt, dc, ds i dg de 10 a 13.45 h

De dl a dg de 16 a 22 h

El ds 5 de gener la Biblioteca estarà tancada 

durant la tarda i el dg 6 de gener estarà 

tancada tot el dia

Els caps de setmana l’entrada a la Biblioteca 

és per la cafeteria del Centre Cultural de 

Bellavista (carrer Navarra)

16è PESSEBRE VIVENT DE CORRÓ D’AVALL

21 i 22 de desembre

17.30-20.30 h Voltants de la Parròquia de 

Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Agrupació Cultural Santa Eulàlia de Cor-

ró d’Avall. Col·l. Armats de Mataró i Associació 

Coordinadora de Pessebristes de Catalunya
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