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Les Franqueses és un municipi en 
creixement. És per això que a mesura 
que creix en nombre d’habitants tam-
bé s’amplia la presència de vehicles 
pels carrers i vies dels nostres pobles. 
L’equip de govern de l’Ajuntament té 
molt present les conseqüències deriva-
des d’aquesta situació, i treballa per mi-
nimitzar-les i per trobar la solució més 
adient als problemes que pugui ocasio-
nar. Un d’ells és el de la manca d’apar-
cament en certs llocs i a certes hores. 
En aquest sentit des de l’Ajuntament 
estem realitzant actuacions adreçades 
a pal·liar-ne els efectes.

Una de les actuacions ja finalitzada 
és l’adequació d’un terreny proper a 
la zona esportiva municipal de Corró 

d’Amunt com a espai perquè els vehicles hi puguin aparcar en situacions puntuals com 
ara esdeveniments esportius, durant la Festa Major o la festa del Halloween, o els caps 
de setmana d’estiu, que és quan es congrega més gent al nucli urbà d’aquest poble. 
Aquesta intervenció es basa en un conveni d’ús de cessió d’aquest espai a què ha arribat 
l’Ajuntament amb els propietaris del terreny que té una durada de deu anys. L’adequació 
de la superfície del camp, en el qual hi caben uns 150 vehicles, s’ha fet gràcies a una 
subvenció aportada per la Generalitat de Catalunya. Aquesta actuació és molt important 
perquè soluciona l’històric problema de l’aparcament a Corró d’Amunt. Ja no es veuran 
cotxes aparcats de qualsevol manera als vorals de la carretera, amb l’augment de segu-
retat que implica per als vianants i els vehicles que hi circulen habitualment.

Una altra de les actuacions relacionades amb la millora de l’aparcament al municipi és 
la que realitzarem properament amb l’obertura del pàrquing de l’estació de Renfe de 
Bellavista a la població en general. L’acord amb Adif està a punt de signar-se, i després 
de fer una breu intervenció en l’espai, ja podrà donar servei tant als veïns del carrer de 
la Via del Ferrocarril com als de tot Bellavista. Aquest és un tema que ha costat molt de 
negociar però que estem a punt de fer realitat. Aquesta actuació està inclosa dins la Llei 
de Barris que la Generalitat també ens subvenciona en gran part.

Per últim, l’Ajuntament adequarà, (estem tancant negociacions amb la propietat), un ter-
cer espai a Corró d’Avall, concretament en un solar situat entre el carrer de Sant Josep 
i el carrer de l’Alba, que servirà d’aparcament mentre es faci la prova pilot que es vol 
realitzar als carrers annexos a la plaça de l’Espolsada per convertir aquest espai, cada 
cop més utlitzat, en una zona exclusiva per a vianants durant els caps de setmana. Aquí 
també comptem amb una subvenció de la Generalitat per a la utilització d’àrid reciclat.

Amb aquests projectes que tenen com a objectiu augmentar el nombre de places d’apar-
cament a les Franqueses, l’equip de govern de l’Ajuntament continua la seva línia d’ac-
tuacions que van en una mateixa direcció: millorar el benestar de les persones que hi 
viuen.

Aprofito per a desitjar-vos unes bones vacances d’estiu. Ah! I bona festa major a Corró 
d’Amunt, Llerona i Corró d’Avall. Us convido a guadir-les. Jo ho faré.

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde
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El Ple aprova la concessió d’ajuts per a 
la rehabilitació d’edificis a Bellavista 

E
l Ple municipal celebrat a finals de juny va aprovar inicialment 
l’ordenança reguladora de la concessió d’ajuts per a la 
rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos 
dins l’àmbit del Pla de Barris de Bellavista. La proposta es va 

aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i de CpF. Per la seva 
banda, LFI va votar-hi en contra i ERC i PxC es van abstenir. 

La finalitat d’aquests ajuts és incentivar la rehabilitació dels 
elements comuns dels edificis (façanes, patis interiors, instal·lacions 
elèctriques, ascensors, cobertes, etc.) que contribueixi a preservar 
la durabilitat de les edificacions. Tal i com apunta el regidor 
d’Urbanisme, Esteve Ribalta, l’objectiu final és dignificar l’entorn 
urbà i la vida dels ciutadans. 

Per a la redacció de l’ordenança l’Ajuntament va prendre 
especialment en consideració un estudi realitzat al 2011 per una 
arquitecta sobre les necessitats de rehabilitació, la capacitat dels 
veïns i la dotació econòmica necessària per dur-la a terme. També 
va comptar amb el suport de la Gerència de Serveis, Habitatge, 

Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona. L’estudi es va 
centrar en l’anàlisi de 55 edificis anteriors a l’any 1980 i de més de 
4 plantes, que majoritàriament es troben als voltants de plaça la 
Espanya, al carrer Aragó o al carrer Girona. 

Els edificis que es podran acollir als ajuts han de ser 
plurifamiliars i d’ús residencial, han de tenir com a mínim planta 
baixa més tres plantes pis, una antiguitat demostrable superior 
als 25 anys i estar ubicats dins l’àmbit delimitat del Pla de Barris 
de Bellavista. Els beneficiaris dels ajuts podran ser persones 
físiques, jurídiques o comunitats de propietaris.

Subvenció de fins al 75% del pressupost de la rehabilitació
La subvenció per a la rehabilitació dels edificis podrà cobrir fins al 
75% del pressupost d’execució material de les obres aplicant l’IVA 
que correspongui. Per tant, els propietaris només hauran d’assumir 
el 25% del cost de l’obra. Tanmateix, s’aplicaran uns topalls a l’import 
màxim que pot rebre cada habitatge o local. 

M
. V

iu
re

Carrer Girona i, al fons, la plaça Espanya
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Els plans locals d’ocupació per al 2013 
donaran feina a un centenar de veïns

A
l llarg del 2013 l’Ajuntament haurà pogut contractar a un 
centenar de persones del municipi en situació d’atur. A data 
d’avui, el Consistori ha contractat 49 veïns durant tres o sis 
mesos. 

El passat mes de juny va començar la segona fase dels plans 
d’ocupació de sis mesos amb la contractació de 12 persones (8 de 
suport a la brigada municipal i 4 tècnics). L’impuls d’aquests nous 
12 plans d’ocupació va ser possible gràcies a una subvenció de 
191.762,66 euros provinent del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
i del Fons Social Europeu (FSE). Amb aquesta mateixa subvenció ja 
es van contractar 11 persones del gener al juny de 2013. 

L’ajuda es va concedir al Consistori a través de les àrees de Pla de 
Barris i de Dinamització Econòmica que van presentar conjuntament 
un projecte per a l’impuls de l’activitat econòmica i el foment de 
l’ocupació a la convocatòria de “Treball als Barris” que cada any el 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
destina a aquells municipis que desenvolupen un projecte en el marc 
de la Llei de Barris. 

El regidor de Pla de Barris, Juan Antonio Marín, assegura 
que l’any vinent l’Ajuntament tornarà a presentar un projecte per 
acollir-se a les subvencions del SOC i del FSE. A més, afirma que 
des del Consistori es treballa per oferir nous plans d’ocupació 
propis. Paral·lelament als 23 plans d’ocupació finançats a través 
d’aquestes subvencions, per la seva banda, l’Ajuntament ja ha 
contractat 26 persones durant tres mesos amb l’estalvi de la 
rebaixa del sou de l’alcalde i els regidors. Jornada de formació dels beneficiaris dels plans locals d’ocupació

M
. V
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El regidor de Dinamització Econòmica, Javier Álvarez, remarca qui-
na és la voluntat municipal: “ens agradaria que totes les persones 
que comencen plans d’ocupació no els poguessin acabar perquè tro-
bessin una altra feina més estable. Tal i com va passar amb la prime-
ra fase dels plans d’ocupació de tres mesos, on 4 de les 18 persones 
inscrites als plans no van començar-los perquè van trobar feina”.

“Prova pilot”
Per al 2013 l’Ajuntament disposa d’un pressupost de 50.000 euros 
pels ajuts per a la rehabilitació dels habitatges. L’alcalde Francesc 
Colomé apunta que “malgrat que és un pressupost modest, es tracta 
d’una prova pilot i any rere any el pressupost s’ampliarà”. 

El regidor de Pla de Barris, Juan Antonio Marín, explica que la 
concessió dels ajuts és en règim de concurrència competitiva, que 
comporta l’avaluació simultània i sota els mateixos criteris de totes 
les sol·licituds presentades en el procés de selecció. Marín afirma 
que a cada convocatòria s’obrirà un període d’un o dos mesos per 
presentar les sol·licituds i després se’n farà l’avaluació. Segons el 
regidor, les convocatòries es realitzaran anualment. L’avaluació de 
les sol·licituds presentades per accedir als ajuts es regiran per uns 
criteris de puntuació. A nivell general obtindran més punts aquells 
edificis amb major nombre de plantes i d’habitatges. Les sol·licituds 

que no hagin estat acceptades per falta de pressupost es podran 
tornar a presentar a les futures convocatòries.

El Consistori avançarà els 50.000 euros que té com a pressupost 
per al 2013 a l’espera de cobrar la subvenció per part de la Generalitat. 
L’Ajuntament de les Franqueses va ser inclòs a la convocatòria de 
l’any 2010 per a l’atorgament dels ajuts de la Llei de Barris amb el 
Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista. El pressupost global 
adjudicat a la convocatòria de 2010 va ser de 8’7 milions del qual 
s’establia un fons per a la rehabilitació dels edificis amb una 
inversió total màxima per a tots els anys de 720.300 euros.

El regidor de Pla de Barris, Juan Antonio Marín, subratlla que 
“els ajuts són compatibles amb altres subvencions atorgades per 
altres administracions públiques”.
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[ actualitat ]

Corró d’Amunt ja disposa d’una zona 
d’aparcament per a ocasions puntuals

E
l bisbe de Terrassa, Monsenyor Josep Àngel Saíz, ha concedit 
el títol de parròquia a l’església de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista. El títol de parròquia era una antiga petició dels 
veïns del barri. El mossèn Josep Baena, rector de l’església 

des de fa tres anys, ara serà el primer rector de la parròquia. 
L’església de Sant Francesc d’Assís es troba al carrer Ponent, 

número 23. Fins ara, l’església depenia administrativament dels 
Frares de Granollers però ara se’n separarà i englobarà la zona 
que queda entre la via del tren de la R2, la ronda Nord i Granollers. 

L’església es va construir el 1994 amb els esforços dels mateixos veïns

M
. V
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L
’Ajuntament va aprovar per unanimitat el projecte sobre 
l’escut heràldic del municipi al Ple celebrat a finals de juny. 
El projecte, portat a terme pel genealogista i heraldista de 
la Direcció General d’Administració Local, Armand de Fluvià, 

conclou que l’escut de les Franqueses ha de ser “caironat truncat i 
semipartit: 1r de sinople (color verd representat gràficament per un 
ratllat inclinat que va del cantó destre del cap al sinistre de la punta), 
un llibre obert d’argent embellit de sable (color negre representat 
gràficament per un quadriculat molt fi) i ressaltant sobre una vara 
de batlle d’or, en pal; 2n d’argent, una creu plena de gules (color 
vermell representat gràficament per un ratllat vertical); i 3r d’or, 
quatre pals de gules. Per timbre una corona de poble”. 

Segons Fluvià, tenint en compte la normativa de la senzillesa i 
la simplicitat “és millor bastonar l’escut només amb una creu i els 
quatre pals, tal com ha estat fet a altres municipis que també eren 
‘carrer de Barcelona’”. 

Pel que fa al senyal principal i distintiu que identifiqui el 
municipi i els seus habitants, al projecte es recomana representar-
ho amb un llibre obert, el ‘llibre de les Franqueses’, i la vara de 
batlle del Consistori. 

La corona, anomenada corona de poble, ha de tenir quatre torres 
de les quals només se’n veuen tres. 

Aprovat el projecte 
de l’escut heràldic

Bellavista estrena 
parròquia

L
’Ajuntament i els propietaris d’un terreny situat entre el 
torrent de Can Bertran i el camí del Tasta Olletes -anomenat 
camp del Pi Grec-, ben a prop de la zona esportiva municipal 
de Corró d’Amunt, han signat un conveni per convertir aquest 

espai en una zona on es puguin estacionar vehicles en moments 
puntuals. Aquest acord resol el problema d’aparcament endèmic de 
Corró d’Amunt quan hi tenen lloc esdeveniments que atrauen un gran 
nombre de persones com ara la Festa Major, la festa del Halloween, 
proves esportives o els caps de setmana d’estiu.

El terreny té una superfície de 5.000 m2 i una capacitat per a 
unes 150 places d’aparcament, que sumades a les 50 que hi ha entre 
les dues zones d’aparcament actuals que hi ha al nucli urbà de Corró 
d’Amunt, sumen uns 200 llocs d’estacionament per a vehicles. El 
conveni signat té una durada de 10 anys i és renovable.

L’adequació de la superfície del camp s’ha finançat amb una 
subvenció de 40.000 euros per a la utilització d’àrids reciclats 
aportada per la Generalitat de Catalunya.

A banda de l’ús com a zona per a estacionar vehicles de manera 

puntual, es preveu que entitats del poble també puguin utilitzar 
l’espai per poder-hi fer alguna de les activitats que organitzen.

Aquesta actuació solucionarà també el problema del perill per als 
vianants que es produïa a la carretera quan els vehicles hi aparcaven 
indiscriminadament.

També es resoldrà el perill que suposaven els cotxes a les voreres 

M
. V
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Col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Local

Els Mossos intensificaran la vigilància a 
les zones rurals del municipi

L
a Junta Local de Seguretat de les Franqueses es va constituir 
el dimarts 25 de juny. El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, 
va assistir a la Junta i va assegurar que els Mossos d’Esquadra 
incrementaran la vigilància a les zones rurals del municipi. 

Aquesta va ser una petició que l’alcalde Francesc Colomé va fer 
al conseller. Espadaler va recollir la proposta: “volem aproximar-
nos al món rural com a policia donant consells, sent més propers i 
donant més seguretat i també més sensació de seguretat”.

 El conseller va valorar positivament la Junta Local de Seguretat 
i va destacar la voluntat de col·laboració i cooperació entre el cos de 
Mossos d’Esquadra i la Policia Local. “Tenim camí per recórrer i la 
voluntat política de les dues parts de fer-lo conjuntament”, va dir.

 Pel que fa als fets delictius registrats al llarg de l’any, el conseller 
va explicar que hi ha “una tendència plana en el sentit que no hi ha 
cap punta de delinqüència o d’elements preocupants però això no vol 
dir que ens haguem de relaxar”.

 A més de la major presència dels Mossos d’Esquadra, la Policia 
Local recuperarà la patrulla rural a partir del mes de setembre per 
donar servei als pobles de Corró d’Amunt, Marata i Llerona.

 A la Junta també hi van participar el regidor de Seguretat 

Ciutadana, Josep Randos; l’inspector en cap de la Policia Local, 
Xavier López; i el caporal, Juan Pedro Soler;  delegat territorial del 
Govern de la Generalitat a Barcelona, Fernando Brea; la directora 
general d’Administració de Seguretat, Maite Casado; el subdirector 
general de Coordinació de la Policia de Catalunya, Josep Milan; el 
cap de l’ABP Mossos d’Esquadra, Francesc Félez; i el sotscap de 
l’ABP Mossos d’Esquadra, Rafael Puche. 

E
ls membres de l’Ajuntament que formen part del Pla 
d’Actuació Municipal per a Emergències (PAM) es van reunir 
amb els responsables de la Diputació de Barcelona per 
recordar les actuacions que s’han de dur a terme davant 

d’un possible incendi forestal. La reunió va tenir lloc a principis 
de juliol i va servir per realitzar un simulacre de la direcció del 
Centre de Coordinació Operativa Municipal es cas d’emergència. A 
la sessió també es van actualitzar les dades del Comitè Municipal 
d’Emergència i es van revisar les guies d’actuació, les fitxes de 
material i les emissores de contactes de l’Ajuntament amb la seva 
Agrupació de Defensa Forestal (ADF).

El PAM és un instrument, creat per la Llei 4/1997, de 20 de maig, 
de protecció civil de Catalunya, per a la gestió d’una emergència 
produïda per un incendi forestal. El de les Franqueses el van 
redactar conjuntament l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
Els objectius fonamentals del PAM són donar a l’Ajuntament la 
informació i els instruments necessaris per: organitzar els mitjans 
humans i materials per fer front a l’emergència; coordinar aquests 
mitjans amb els bombers i altres serveis; i assegurar la protecció de 
persones i béns.

Com a complement del PAM,  el 31 de maig es va signar el conveni 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de 
les Franqueses, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, la Garriga, 
l’Ametlla i l’ADF Montseny-Congost per a la participació en el 
Pla d’informació i Vigilància (PVI); una eina més per prevenir i 
combatre els incendis forestals. 

El PVI es desenvoluparà fins al 12 de setembre.

Actualització del Pla
d’Emergències

El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, va participar a la 
constitució de la nova Junta Local de Seguretat
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E
l dijous 4 de juliol a la tarda es va obrir al públic el Green 
Indoor Park, el primer parc d’oci d’Europa que combina 
esports extrems amb activitats recreatives. Aquest 
equipament pioner ocupa 25.000 m2 de superficie en unes 

antigues naus situades al camí de Can Carreró de les Franqueses. 
L’espai el van inaugurar l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé; el secretari general de l’Esport, Ivan Tibau; i el director 
general del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz. 

Al parc s’hi poden trobar des d’instal·lacions amb rampes per 
practicar esports extrems com l’skate, els patins o les bicicletes 
BMX, un circuit de karts elèctrics, màquines de jocs que simulen 
les curses de Fórmula 1, escalèxtric, jocs infantils amb inflables, un 
rocòdrom, circuit de trial, etc. La inversió que s’hi ha fet per con-
dicionar les naus és d’1,5 milions d’euros i ha permès crear una 
vintena de llocs de treball fixos. L’horari d’obertura és de dimecres 
a divendres de 16 a 22 h i els dissabtes i els diumenges de 10 a 20 
h, i les tarifes van des dels 2 euros de l’entrada de visitant fins al 16 
euros per a un dia complet. 

A l’acte també hi va assistir el regidor d’Esports, José Ramírez, 
entre d’altres regidors del Consistori. 

El primer parc 
indoor d’Europa per 
a esports extrems

G
ràcies a un nou conveni de col·laboració entre l’empresa 
Eurona i l’Ajuntament, les llars i les empreses del municipi 
ja poden gaudir d’un millor servei d’accés a Internet del que 
tenien fins ara, amb més velocitat de connexió i a més bon 

preu. Aquesta millora estava inclosa en l’oferta que va fer Eurona a 
l’Ajuntament per dotar de connectivitat d’alta velocitat la biblioteca 
del Centre Cultural de Bellavista. Així doncs, el serveis residencials 

oferts a la zona tenen un preu de 15 euros per 3 Mb de velocitat, de 
25 euros per 6 Mb i de 35 euros per 9 Mb. Fins ara només es podia 
accedir a una sola megabyte de velocitat i a un preu molt més elevat. 
L’acord a què van arribar empresa i Ajuntament incloïa la ubicació de 
quatre nous punts d’accés en diversos indrets del municipi, que han de 
permetre afegir nous usuaris a la xarxa. A més, la inversió també aug-
mentarà la qualitat de la connexió entre els equipaments municipals.

U
nes 30 persones van assistir el dissabte 29 de juny a la 
matinal de natura i descoberta que es va organitzar per 
presentar el projecte d’adopció que l’Associació Hàbitats-
Projecte Rius durà a terme al riu Congost al seu pas per 

Llerona. La matinal va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de les Franqueses, el Grup d’Anellament PARUS i el Grup Ornitològic 
del Tenes (GOT), i amb el suport del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Entre els assistents tam-
bé hi era present la regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, 
Rosa Maria Pruna. 

Una de les activitats destacades va ser la sessió d’anellament 
i de reconeixement dels ocells sedentaris i migradors que habiten 
a l’entorn del riu Congost. Es va poder veure de prop l’anellament 
de 16 aus com ara d’un blauet. Aquest tipus d’ocell és un excel·lent 
indicador del bon estat del riu perquè és molt exigent en la qualitat 
de l’aigua i en els tipus de peixos a capturar. 

Els anellaments permeten fer un seguiment de les poblacions 
d’ocells del país: quina és l’evolució de les poblacions, la diversitat 
d’espècies, l’estat nutricional i de salut dels ocells, si emigren i cap 
a on o bé saber on són colònies sedentàries.

Adopció del Congost 
al seu pas per 
Llerona

Millora l’accés a Internet per a la població

D’esquerra a dreta: Colomé, Arnaiz i Tibau
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Anellament d’un pardal
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Recepció de l’Ajuntament als equips més 
destacats d’handbol, futbol i bàsquet

C
om cada any, l’Ajuntament organitza una recepció als 
equips i clubs més destacats del municipi per reconèixer 
públicament les gestes esportives que han aconseguit du-
rant la temporada.

Així, el 2 de juliol va tocar el torn a tres equips d’handbol del mu-
nicipi, en concret al sènior masculí de l’AEH Les Franqueses, que 
ha aconseguit l’ascens a la Segona Divisió Catalana, i als equips 
femenins cadet i infantil del Patronat Municipal d’Esports. Per la 
seva part, el cadet femení del Patronat ha quedat 4t al Campionat 
de Catalunya, 3r al sector del Campionat d’Espanya que es va fer a 
Castro Urdiales i campió de la Granollers Cup de la seva categoria, 
i l’infantil femení del Patronat ha quedat 1r de la fase regular de la 
Lliga Catalana, subcampió de Catalunya i 2n al Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

El 3 de juliol es va fer la segona recepció. En aquest cas les pro-
tagonistes van ser les integrants de l’equip de futbol amateur femení 
del CE Llerona, que ha pujat a la lliga Preferent, i les jugadores de 
l’equip de bàsquet sènior femení del CB Les Franqueses, que ho han 
fet a la Segona Divisió Catalana.

L’acte d’homenatge va consistir en l’atorgament de plaques als 
representants de cada equip, entrega d’un petit obsequi i signatura 
en el Llibre d’Honor d’Esports del municipi per part de cada inte-
grant dels clubs, foto de grup i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.

Els tres equips d’handbol homenatjats 
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Els equips del CE Llerona i del CB Les Franqueses mostrant les plaques
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L’eufòria es va desfermar a la pista quan va acabar la final 
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El cadet femení d’handbol del Patronat 
Municipal d’Esports guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

E
l cadet femení d’handbol del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses es va classificar com a primera de grup 
a la fase regular de la Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de juny, però, era el 

torn de la veritat ja que es jugaven les fases finals de la competició.
Així doncs, a vuitens de final van guanyar amb comoditat el Hel-

set if, per 21 gols a 10. A quarts de final van guanyar el Charlotte-
lund-1 per 17 a 14, en un partit que ja havien sentenciat a la mitja 
part. A semifinals es van enfrontar a l’equip Vestby Hk, format per 
unes jugadores noruegues molt fortes físicament, però a qui van po-
der guanyar per 14 a 9. 

Aquest resultat els va donar el pas a la final del torneig, que van 
haver de jugar contra el conegut equip de l’Handbol Puig d’en Valls 
d’Eivissa al Palau d’Esports de Granollers. Les noies franquesines 
van jugar una molt bona final, que van guanyar per 16 gols a 9. L’al-
calde de les Franqueses, Francesc Colomé, va poder celebrar amb 
les jugadores aquesta victòria tan important.
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[ actualitat ]

El Bus Nocturn C-17 acostarà els joves a 
les festes majors

Els Guillots guanyen 
la FM de Bellavista

IX Trobada de 
catifaires del país

E
ls ajuntaments de les Franqueses, l’Ametlla, Figaró-Mont-
many, la Garriga i el Tagamanent tornen a posar en marxa el 
servei de Bus Nocturn C-17 que recorrerà les festes majors 
de la comarca. 

L’objectiu és facilitar la mobilitat nocturna dels joves durant ac-
tes importants d’oci nocturn dels municipis que conformen el Pla de 
Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17. A més a més, es 
pretén reduir els possibles accidents de trànsit deguts als efectes 

del consum d’alcohol o altres substàncies.
Les inscripcions, que són gratuïtes, es podran fer a través del 

web municipal clicant al logotip del bus nocturn i també a la mateixa 
nit a la parada del bus (si hi queden places lliures). Així mateix, es 
podran consultar els horaris i les parades.

Les festes previstes en què es podrà disposar de bus nocturn 
són: FM de la Garriga, FM de Cardedeu, FM de l’Ametlla, FM de Gra-
nollers (dues nits) i FM de Corró d’Avall. 

Celebració dels guanyadors de la FM 2013

M
. V

iu
re

Tradicional trepitjada de catifes amb l’animació dels cavallets de Barberà
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L
a colla dels Guillots ha estat la guanyadora de la Festa Ma-
jor de Bellavista d’enguany. Les colles van enfrontar-se a la 
xocolatada popular, a la llançada de globus d’aigua i a l’esti-
rada de corda. Les colles dels Guillots i els Suats van néixer 

fa tres anys. Al primer any ja van guanyar els Guillots i al segon, els 
Suats.

 Aquest ha estat el primer any que la Coordinadora de la Festa 
Major de Bellavista ha organitzat la Festa i l’èxit de participació a 
tots els actes avala la bona gestió de l’entitat. La Coordinadora és 
una entitat d’entitats que es va crear al mes d’abril amb l’objectiu 
d’organitzar una festa major més oberta i aglutinadora.  

El president de la Coordinadora, Vicenç Sáez de Tejada, presen-
tava la Festa Major de Bellavista com a “una Festa amb molts co-
lors i molts vestits”. Les expectatives es van complir. El programa 
d’enguany comptava amb més d’una trentena d’actes per a totes les 
edats i gustos perquè “tothom tingués un acte on s’hi trobés a gust”. 
Totes les entitats del barri hi han tingut cabuda, el programa s’ha 
confeccionat sumant les propostes de totes les entitats i el resultat 
ha estat el d’una Festa Major molt reeixida i viscuda.

M
és de 200 catifaires d’una desena de poblacions van par-
ticipar a la IX Trobada de Catifaires de Catalunya que 
va tenir lloc el 14 de juliol a la Rambla de la carretera 
de Ribes de les Franqueses. La Trobada l’organitzava 

l’Agrupació Parroquial de Corró d’Avall i rebia la col·laboració de la 
Federació Catalana de Catifaires. Es van confeccionar un total d’11 
catifes. Les Franqueses hi era doblement representada amb el 
grup de catifaires de Corró d’Avall i el de Corró d’Amunt. 

L’Agrupació Parroquial de Corró d’Avall va fer gala d’una catifa 
que representava el mapa de Catalunya en construcció per uns cati-
faires. A més, va oferir un jeroglífic a l’alcalde, Francesc Colomé. El 
jeroglífic constava d’un colom de la pau amb una vara de batlle al bec 
i una “é” al costat que simbolitzava el cognom de l’alcalde; Colomé. 

Per la seva banda, Corró d’Amunt va reivindicar la seva tradició 
rural amb una catifa que mostrava les grans zones boscoses del po-
ble, la feina al camp i els animals de les masies. A la catifa també hi 
havia uns cartells molt pedagògics que senyalitzaven quins materi-
als s’havien utilitzat per confeccionar-la: ginesta, blat, pi, pinyons, 
marro del cafè, etc. 



[ I Cicle d’Espectacles Humor&Co ]

               Temporada setembre-novembre 2013

Organitza Col·labora

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

Venda d’entrades:
- Anticipada: a la taquilla del teatre del 2 al 28 de setembre de dilluns a dissabte de 16 a 21 h i 
dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 14 h
- El dia de la funció: a la taquilla del teatre a partir de les 17 h

Entrades numerades
Preu: 20 € / 18 € (anticipada)
Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat 

Teatre-Auditori de Bellavista
Carrer Astúries, 1. Bellavista / 938 405 782

Top Model Cia. Per-versions
29 setembre 
19 h Teatre-Auditori de Bellavista
1h 35 min

Una comèdia moderna i divertida. Una sàtira brillant que 
tracta de l’obsessió de la nostra societat pel físic i la por 
a envellir

“Qui més qui menys té algun problema amb el seu físic que li agradaria can-

viar. El nostre món ens ha abocat a una preocupació excessiva per la nostra 

aparença física i, avui en dia, tots volem ser guapos. Molt guapos. En Pep 

va ser un dels top models masculins més famós, més guapo i ben pagat del 

món de la moda. La seva vida plena de glamour, de desfilades a les princi-

pals capitals mundials, de dones de bellesa exuberant, de viatges i diners a 

cabassos és el que la majoria de nosaltres desitgem, però a en Pep aquesta 

vida el va abocar a la infelicitat més absoluta. Després de la seva baixada als 

inferns, en Pep ha trobat el seu camí cap a la felicitat. I és aquí per compartir 

amb tots nosaltres el seus secrets per trobar la felicitat. O gairebé tots. Això 

és Top Model”.  Sergi Pompermayer

Autor: Sergi Pompermayer
Adaptació: Cia. Per-versions
Direcció: Pep Cruz
Interpretació: Pep Cruz, Jordi Coromina i Anna Azcona
Escenografia i vestuari: Pi Piquer
Una coproducció amb Dagoll Dagom Petit Format

Propers espectacles

Grimègies Tortell Poltrona
12 d’octubre 21 h Teatre-Auditori de Bellavista

El Xarlatan Teatre de Guerrilla
24 de novembre 19 h Teatre-Auditori de Bellavista
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Esteve Ribalta 
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

Francesc Colomé 
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió

Els grups municipals de CiU, PSC, PP i UPLF que formem l’equip de govern de les Franqueses del Vallès hem volgut destinar, de forma 
conjunta, l’espai que tenim assignat en aquest butlletí per informar els ciutadans i ciutadanes de diversos aspectes que considerem que 
malmeten i degraden intencionadament la convivència al nostre municipi. 

Durant el mes de juliol hem pogut veure com el grup municipal CpF encapçalat per l’exalcalde Francesc Torné ha enganyat, coneixedor de la 
mentida, a tots els veïns i veïnes de les Franqueses utilitzant la falsedat, la calúmnia i la injúria en referir-se a l’actual primer tinent d’alcalde 
i també exalcalde Esteve Ribalta, així com a l’actual regidor d’Esports, José Ramírez. En concret, en el butlletí d’CpF, s’ha publicat i difós a tot 
el municipi que Esteve Ribalta estava imputat per un jutjat i altres informacions totalment falses referides al seu domicili. Malgrat aquestes 
informacions i d’altres que s’han difós anteriorment, Esteve Ribalta no ha estat imputat mai per cap jutjat fins al dia d’avui. Per tant és una 
informació totalment falsa. I pel que fa al regidor José Ramírez, perseguit també per un mitjà digital i en el mateix butlletí de CpF, i on se 
l’acusa de presumptes irregularitats comeses quan aquestes estan impugnades i pendents de sentència judicial. Tothom és innocent fins que 
es demostri el contrari.

Aquest fet degrada la convivència, perquè no només afecta les persones víctimes de la calúmnia, sinó que amb total desvergonyiment és ca-
paç de mentir a tota la població, essent coneixedor de la mentida perquè va ser informat de la realitat dies abans del repartiment del butlletí. 
Altres grups polítics han col·laborat també a la difusió pública de la mentida. I això és símptoma d’un estil de fer política que falta al respecte 
a aquells a qui pretén representar i governar, perquè vulnera els drets més fonamentals, i només pretén apropar-se al poder a qualsevol 
preu, fins i tot enganyant conscientment els seus conciutadans.

Aquests fets tindran una resposta molt contundent allà on cal, però també silenciosa perquè tampoc és la nostra intenció judicialitzar la vida 
pública del municipi, sinó tot el contrari: oferir els ciutadans un govern fort i estable que resolgui els seus conflictes i els proporcioni una 
més alta qualitat de vida.

En uns moments que calen actes de dignificació de la tasca política, els grups municipals de CiU, PSC, PP i UPLF volem transmetre als veïns 
i veïnes de les Franqueses un missatge constructiu i constructor per evitar que opcions polítiques que utilitzen la demagògia i la mentida 
tingui un ressò que per indignitat no es mereixen. Considerem que aquestes opcions populistes abocarien la nostra societat a un model pitjor 
i constitueixen un perill que hem de denunciar.

També considerem que és trist que en la conjuntura econòmica i política que estem patint alguns dediquin egoistament els seus esforços a 
treure’n profit. Aquest escrit també vol desmentir a tots aquells que viuen de la difamació, el rumor i la calúmnia i que contribueixen a degra-
dar la vida pública. Però no ens desviaran del nostre camí de servei als ciutadans, que ens ha atorgat la seva confiança a les urnes.

Ens adrecem als ciutadans responsables i compromesos de les Franqueses perquè sàpiguen destriar aquests altaveus interessats i ma-
nipuladors. Els grups que formem l’equip de govern conformem una majoria molt sòlida i estable que té com a vocació servir els ciutadans 
i construir un municipi millor, on la mentida no hi té cabuda. Amb aquesta voluntat continuarem treballant per les Franqueses del Vallès.

Javier Álvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Vanesa Garcia 
Portaveu del Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses



13

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses

Grup Municipal Les Franqueses Imagina

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

(El Grup Municipal Les Franqueses Imagina no publica el seu escrit)

LA GESTIÓ MUNICIPAL NO CONVENÇ ALS CIUTADANS. L’Ajuntament va encarregar una enquesta a la Diputació de Barcelona per valorar 
diversos temes com la gestió municipal del Govern de CiU-PSC-PP-UPLF i ERC, i la resposta ha estat contundent ja que el 2010 un 55,8% 
opinava que la gestió municipal havia millorat amb l’anterior govern i ara és un 45,6% que creu que ha millorat, incrementant-se amb un 
21,2% la gent que opina que no ha millorat la gestió del govern. Un altra tema que és preocupant, és el fet que els ciutadans consideren com a 
principal problema la immigració en un 14,5%, l’atur un 13%, i en tercer lloc amb un 8,5% la seguretat ciutadana. Però el govern d’en Colomé 
no actua en relació a les preocupacions dels nostres ciutadans.

Al Ple municipal de juny els vots conjunts de PP, PSC, UPLF i CiU van tombar la proposta d’ERC per tal que l’Ajuntament es posicionés a favor 
d’exercir la sobirania fiscal. Quan llegiu aquestes ratlles sabreu si aquests partits també són contraris a que els veïns de les Franqueses 
expressem la nostra opinió sobre el tema en una votació directa com ERC ha demanat al Ple de juliol aprofitant la consulta que per l’acaba-
ment de l’edifici de l’anomenat Centre Cultural de Corró d’Avall s’ha de fer el proper setembre a tots els veïns. El mes que ve no hi ha butlletí. 
Des d’aquí us encoratjo a participar als actes del poper Onze de Setembre i a posar el vostre gra de sorra en fer que la Via Catalana cap a 
la Independència, la cadena humana que travessarà de nord a sud el Principat, sigui un èxit que, un cop més, deixi palesa davant el món la 
voluntat del poble català de seguir avançant cap a la consecució d’un Estat propi.  

QUINES OBRES HEM DE FER QUAN NO HI HA DINERS? L’Ajuntament està en una delicada situació econòmica pel préstec de 7 milions d’euros 
que va demanar al govern central, que l’obliga a reduir les despeses durant deu anys. En una situació encotillada com aquesta i una crisi que 
afecta tothom, cal pensar molt bé com s’han d’invertir els diners que arriben d’altres administracions. Però el govern vol invertir 450.000 
euros a les obres de remodelació de la plaça d’Espanya, que ha estat la inversió menys valorada en la recent enquesta ciutadana. És un fet 
incongruent. Quins interessos té el govern per fer una obra que els veïns no volen?  Hem demanat fer horts urbans en solars municipals que 
no s’utilitzen i també fer un dipòsit regulador per a aigües pluvials a Bellavista, però el govern ha desestimat les dues propostes. Cal priorit-
zar les persones sobre d’altres interessos d’imatge política i personal. Segurament, els veïns ho agrairan molt més. 
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[ agenda ]

Agost

Setembre

04 diumenge 

11 dimecres

25 dimecres 

Recollida de signatures de la campanya “Signa 

un vot per a la independència”

18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Assemblea Nacional Catalana de les Fran-

queses

Sortida amb autocars de Marata i de Corró 

d’Avall per participar a la cadena humana Via 

Catalana a Santa Margarida i els Monjos

Org. Assemblea Nacional Catalana de les Fran-

queses

Xerrada nutricional: “Cuida el teu cor” a càrrec 

d’una especialista en dietètica i nutrició

16.30 h Casal d’Avis de Bellavista (carrer Extre-

madura, 34)  

18.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall (avinguda 

Mossèn Pere Baixeres)  

III TROFEU AJUNTAMENT DE LES FRANQUE-

SES

3 i 4 de setembre Camp de futbol municipal 

de Corró d’Avall

3 dt: 20.45 h US Corró d’Amunt-CE Llerona

22 h CF Les Franqueses-CF Bellavista Milan

4 dc: 20.45 h Tercer i quart lloc

22 h Final 

Col·l. US Corró d’Amunt, CE Llerona, CF Les 

Franqueses i CF Bellavista Milan

ESPAI NADÓ 

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

Bellavista

05 dj: La Rotllana: parlem de...

12 dj: Xerrada: “Pares primerencs” a càrrec 

de la psicòloga, Anaïs Cerrillo

19 dj: Juguem amb la panera dels tresors. 

Joc d’exploració amb objectes quotidians

26 dj: La Rotllana: parlem de...

Org. Associació Espai Nadó – Espai Infant 

Les Franqueses, Grup de Lactància i Criança 

Respectuosa

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS 

AL PÚBLIC

Diumenges 8, 15, 22 i 29 de setembre

10.30-13.30 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

Inscripcions 
Activitats 
esportives 2013-14
NOVES INSCRIPCIONS

Fins a exhaurir les places que quedin de cada 

grup: bàsquet (a partir de pre-mini), patinat-

ge, tai-txi, handbol (a partir de pre-benjamí), 

tennis, ioga, bàdminton, pàdel

A partir del dilluns 2 de setembre a l’oficina 

del Patronat Municipal d’Esports de 9 a 13.30 

h i de 16.30 a 19.30 h

Documentació:

- Fotocopia de la targeta sanitària

- Fotocopia del DNI

- Dades bancàries

- Pagament de l’equipament esportiu obli-

gatori

- Pagament de la quota del primer trimestre 

i el mes de setembre (bàsquet i handbol) + 

tramitació de la mútua esportiva

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

11 de setembre 

10.30 h Conferència Un any després... 11S vist 

per un mallorquí a càrrec de l’escriptor Sebas-

tià Alzamora a la sala d’actes de l’Ajuntament

11.30 h Seguici amb Els Garrofers. Des de 

la plaça de l’Ajuntament fins al monòlit del 

passeig Tagamanent

11.45 h Ofrena floral i cantada d’Els Segadors 

davant el monòlit del passeig Tagamanent

12 h Audició de música tradicional a càrrec 

d’Els Garrofers i piscolabis popular davant el 

monòlit del passeig Tagamanent

Activitats de 
setembre
CASALS DE SETEMBRE

Preu: 50 € individual i 42,50 € a partir del 

segon germà. Inscripcions: obertes / places 

limitades. Informació: 938 405 780 (àrea 

d’Infància i Joventut)

Del 2 al 10 de setembre

9-13 h Centre Cultural de Bellavista i Centre 

Cultural Can Ganduxer

Org. Casals infantils municipals de Bellavista 

i Corró d’Avall
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23 dilluns
Presentació del projecte de remodelació de la 

plaça Espanya de Bellavista

19 h Centre Cultural de Bellavista

Col·l Diputació de Barcelona



15

Inauguració de l’exposició*: “La vinya i el vi”

20 h Consell del Poble

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

Exposició* del XI Concurs de fotografia. 

Tema: “Descobreix el nostre poble” 

20 h Consell del Poble

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

Exposició* de pintura a càrrec d’Elisa Martínez 

20 h Consell del Poble

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

XXXI Botifarrada popular. Preu: 5 €/tiquet. 

Límit de 500 tiquets 

21 h Consell del Poble  

Org. Club Petanca Corró d’Amunt

Teatre amb la comèdia de Nicasi Camps El 

marit de la marina és mariner a càrrec del 

Grup de Teatre Boina

23 h Consell del Poble 

Org. Grup de Teatre Boina 

*Les tres exposicions es podran visitar els 

dies de la Festa Major en els següents hora-

ris: divendres, 2 d’agost, de 20 a 23 h; dissab-

te, 3 d’agost, de 17.30 a 23 h; i diumenge, 4 

d’agost, de 17.30 a 23 h

La Fetsa Major de Corró d’Amunt es celebra 

els dies 2, 3 i 4 d’agost. A la pàgina següent 

trobareu la programació dels dies 3 i 4...

02 divendres

Festa Major de

Corró 
d’Amunt

[ agenda cultural ]

 

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS 

Inscripcions i informació: del 12 al 26 de 

setembre al Centre de Formació d’Adults 

(carrer Rosselló, 37. Bellavista / 938 402 653). 

Torn exclusiu dels exalumnes el 12 de setem-

bre de 17 a 20 h i torn general del 16 al 26 de 

setembre de dilluns a dijous de 17 a 20 h

TALLER DE CONTACONTES: 

“ATRAPACONTES”

2n nivell. Inscripcions: a partir del 9 de 

setembre a la Biblioteca Municipal (carrer 

Astúries, 1. Bellavista) dt, dc i ds de 10 a 13.30 

h i de dl a dv de 16 a 20 h. Preu: 6 €. Infor-

mació: 938 404 388 / biblioteca.franqueses@

lesfranqueses.cat

1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre i 5, 12 i 19 de no-

vembre 

19-20.30 h Biblioteca Municipal

CURSOS D’INFORMÀTICA: 

“AULES INTERNET” 

Iniciació a la informàtica I, II i III (16 hores).  

Inscripcions: a partir del 10 de setembre a 

la Biblioteca Municipal (carrer Astúries, 1. 

Bellavista) dt, dc i ds de 10 a 13.30 h i de dl a 

dv de 16 a 20 h. Preu: 10 €. Informació: 938 

404 388 / biblioteca.franqueses@lesfranque-

ses.cat

- Iniciació a la informàtica I: 

 - Del 23 de setembre al 15 d’octu- 

 bre. Dl i dt de 18 a 20 h Sala de   

 lectura de Can Ganduxer 

 - Del 24 de setembre al 16 d’octu- 

 bre. Dt i dc de 10 a 12 h Biblioteca  

 Municipal 

- Iniciació a la informàtica II

 - Del 21 d’octubre al 12 de novem- 

 bre. Dl i dt de 18 a 20 h Sala de   

 lectura de Can Ganduxer 

 - Del 22 d’octubre al 13 de novem- 

 bre. Dt i dc de 10 a 12 h Biblioteca  

 Municipal 

- Iniciació a la informàtica III

 - Del 18 de novembre al 10 de de- 

 sembre. Dl i dt de 18 a 20 h Sala de  

 lectura de Can Ganduxer

 - Del 19 de novembre a l’11 de de- 

 sembre. Dt i dc de 10 a 12 h   

 Biblioteca Municipal 

CURS A CORRÓ D’AMUNT

Curs de pintura. Preu: 22 €/mes, una 

sessió setmanal i 32 €/mes, dues sessions 

setmanals. Informació: 679 309 005 (Elisa 

Martínez)

Del 3 al 26 de setembre

Dl i dj de 17 a 19 h Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt

Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de 

Corró d’Amunt 

TALLER CLUB DE FEINA

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

Recursos Agraris

- Recerca de feina i introducció de dades a 

borses de treball

- Elaboració de C.V. i correu electrònic

CURSOS DE FORMACIÓ 

Inscripcions i informació: Masia de Can 

Ribas-Centre de Recursos Agraris / 938 443 

040

- Anglès bàsic (30 h)

Del 23 de setembre al 18 de desembre Masia 

de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris

- Castellà per a nouvinguts (24 h)

Del 23 de setembre al 20 de desembre Masia 

de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris

- Curs de monitor d’activitats de lleure 

infantil i juvenil (330 h)

Inici del curs: finals de setembre

- Informàtica bàsica (24 h)

De l’1 d’octubre al 7 de novembre

 CASALS INFANTILS MUNICIPALS I CENTRES 

MUNICIPALS DE JOVES

Inscripcions: obertes / places limitades. 

Informació: 938 405 781 / 938 404 967  

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

Org. Casals infantils municipals i centres 

municipals de joves

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL, ESPAI 

ZERO

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

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

Centre Cultural de Bellavista

A l’agost, 
bull el mar i bull el most 



[ agenda ]

16

6a acampada familiar. Participació de la 

canalla en la preparació del sopar. Activitats, 

caminada nocturna i més sorpreses. Preu: 5 

€ majors de 18 anys i 3 € menors de 18 anys. 

Inscripcions: cal apuntar-se a la llista que hi 

haurà dins a la Casa de la Mestra 

20 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona

5è Campionat de ping-pong. Es faran tres ca-

tegories per edats compreses entre els 0-12 

anys, 13-16 anys i 17-en endavant. A continua-

ció es realitzarà el repartiment de premis als 

tres primers classificats de cada categoria. 

Inscripcions: cal apuntar-se a la llista que hi 

haurà dins a la Casa de la Mestra

10 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona

Acte infantil. 4t Taller de bonsais: preparar, 

engalanar i cuidar el teu bonsai. Cada nen es 

podrà emportar el seu bonsai a casa. Preu: 

8 €

11 h Consell del Poble 

Org. Art del Bonsai 

Campionat de petanca 

16 h Casal 

Org. Club Petanca de Llerona

Partit de futbol aleví-infantil femení. CE 

Llerona-RCD Espanyol

16.30 h  Camp de futbol 

Org. Club Esportiu Llerona

4a Animalada de corda. Estirada de corda 

infantil i tot seguit d’adults damunt del fang. 

Cal dur proteccions als peus, cames, etc. És 

obligatori omplir una autorització signada

17 h Camp de Can Lloreda, al davant del 

Consell del Poble 

Org. Festes Laurona

06 divendres

Festa Major de 

Llerona

07 dissabte

Esmorzar amb bicicleta. Per a grans i petits 

10 h Zona esportiva 

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

Castell d’inflables d’aigua 

12.30 h Zona esportiva 

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt 

Jocs infantils tradicionals 

18 h Consell del Poble 

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

Torneig de petanca. Premi del Consell del 

Poble de Corró d’Amunt

18 h Zona esportiva 

Org. Club Petanca Corró d’Amunt

Circ amb la companyia Desastrosus Cirkus

19 h Zona esportiva 

Sopar de Festa Major. Menú: meló amb 

pernil, fideuada, pa, vi i cava, flam amb nata, 

cafè i licors. Preu: 13 € el menú d’adults i 8 € 

el menú infantil. Venda anticipada de tiquets  

per a tothom a les Antigues Escoles del 29 de 

juliol a l’1 d’agost de 18 a 20 h

21 h Consell del Poble 

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

Ball de Festa Major amb el Grup Musical 

Orgue de Gats 

23.30 h Zona esportiva

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt 

I 3 h de Resistència Derbi. Puntuable per la 

Copa Derbi Variant. Més informació: 3hores-

derbivariantcorrodamunt.blogspot.com.es

10 h Camp de Can Blanxart  

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

Missa solemne de Festa Major. Cant dels 

goigs 

12.30 h Parròquia de Sant Mamet 

Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró 

d’Amunt 

04 diumenge

Espectacle de clown, malabars i màgia a 

càrrec de la companyia Magus 

17.30 h Zona esportiva

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt 

Visites guiades a les vinyes de Can Bertran

18 h / 19 h Vinyes de Can Bertran 

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

Partit de futbol de Festa Major de solters 

contra casats

18 h Zona esportiva 

Org. US Corró d’Amunt 

Ball de bastons amb els Bastoners de 

Cànoves

18.30 h Zona esportiva

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

Xocolatada

19 h Zona esportiva 

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt

Ballada de sardanes

19 h Consell del Poble

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

Taller de tast de vins rosats

20 h Consell del Poble

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

Havaneres i rom cremat amb el Grup Peix 

Fregit

21.30 h Zona esportiva

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt

Espectacle pirotècnic de fi de Festa Major

23 h Zona esportiva

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt

Col·l. Grup de Diables Els Encendraires 

03 dissabte 
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7a Animalada de futbol. Partit de futbol 

infantil i tot seguit d’adults damunt del fang. 

Cal dur proteccions als peus, cames, etc. És 

obligatori omplir una autorització signada

18 h Camp de Can Lloreda, al davant del 

Consell del Poble 

Org. Festes Laurona

Partit de futbol femení preferent. CE 

Llerona-RCD Espanyol

18.30 h Camp de futbol 

Org. Club Esportiu Llerona

Inauguració de les rajoles amb l’himne de 

Llerona. Cantada de l’himne en directe pels 

veïns del poble

19.30 h Consell del Poble 

Teatre amb la comèdia Fanàtics del Barça. 

Direcció a càrrec del Grup de Teatre L’Esplai 

de la Garriga. Preu: 3 €/persona. Gratuït pels 

menors. L’entrada inclou el tiquet del sorteig 

de Festa Major

20.30 h Consell del Poble 

Org. Festes Laurona

Torneig d’escacs. Esmorzar pels participants  

8.30 h Consell del Poble

Org. Club d’Escacs Les Franqueses i Festes 

Laurona

5è Partit de futbol d’extrema rivalitat entre 

Dalt Riba i Baix el Pla 

12 h Camp de futbol 

Org. Festes Laurona

Cuboro. Un valuós sistema de joc per passar 

molts moments divertits 

17 h Consell del Poble 

Org. kinuma.com-Joguines, manualitats i jocs

1r Partit de Lliga de Futbol de la categoria 

Tercera Catalana. Trofeu Festa Major

17 h Camp de futbol 

Org. Club Esportiu Llerona

5è Concurs de pastissos. Premis a la millor 

presentació, gust i originalitat. Després del 

concurs hi haurà la degustació dels pastissos

17 h Consell del Poble 

Org. Festes Laurona 

08 diumenge

Entrega dels premis del 5è Concurs de 

pastissos

17.30 h Consell del Poble 

Org. Festes Laurona 

Espectacle d’aire infantil i familiar: Buff! 

a càrrec de la companyia l’Ou Ferrat. Un 

espectacle multidisciplinar de plaça amb una 

estètica ambientada als anys 30. Amb música, 

animació, jocs cooperatius, danses, gags, 

curses, pintura mural en directe, cançons... 

i molt més. Amb un eix transversal transpa-

rent: l’aire

17.45 h Consell del Poble 

 

4t Taller infantil de manualitats amb 

PlayMais, una joguina 100% biodegradable 

feta de blat de moro, aigua i colorants per 

aliments 

18 h Consell del Poble 

Org. kinuma.com-Joguines, manualitats i jocs

Cinema a la fresca amb crispetes

20.30 h Consell del Poble 

Org. Apen-Centre Informàtic

Animació amb El científic boig. Sorpreses 

amb experiments científics adaptats pel pú-

blic infantil. Una manera divertida d’aprendre 

a familiaritzar-se amb la ciència

17 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona 

Sopar de Festa Major. Lliurament de la 

Placa al Civisme al Consell de Poble de 

Llerona. Seguidament, espectacle amb 

en Ferran Sinatra&Les Girls, s’imitarà en 

directe cançons emblemàtiques de la història 

musical. Preu: adult 22 €/tiquet sopar-ball i 

infantil (fins a 10 anys) 5 €/tiquet sopar-ball. 

Places limitades. Venda de tiquets pels veïns 

de Llerona del 28 al 31 d’agost al Consell del 

Poble/Casa de la Mestra. Venda de tiquets 

per a tothom a partir de l’1 de setembre. Els 

tiquets s’han de pagar al moment d’efectuar 

la reserva 

21.30 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona 

09 dilluns

10 dimarts

 

7è Rastrillo. Tothom qui tingui joguines, lli-

bres, etc. que ja no utilitzarà les pot portar

12 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona 

4t Mercat de roba. Tothom qui tingui roba que 

ja no utilitzarà la pot portar (cal portar-la 

neta)

12 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona 

Acte infantil. Festa de l’espuma 

12 h Consell del Poble

Org. Penya Barcelonista Llerona

Torneig de Brisca 

16 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona 

Acte infantil. Treballem el fang amb la 

mainada i pintem amb PlayColor, témperes 

sólides de colors

17.30 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona 

Havaneres amb el Grup Bergantí. A la mitja 

part rom cremat i orxata

19 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona 

Espectacle de foc i focs artificials de fi de 

Festa Major

21.30 h Consell del Poble

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Activitats permanents durant el dies de Festa 

Major: 

Exposició de quadres fets per artistes de 

Llerona i rodalies

Consell de Poble

Org. Festes Laurona

Rocòdrom inflable. Cal seguir unes normes 

de seguretat per poder pujar-hi, aquestes 

normes estaran a l’abast de tothom i ben vi-

sibles. Els pares han de fer-se responsables 

del control i vigilar als seus fills

Consell de Poble 

Org. Festes Laurona

11 dimecres

Corró d’Amunt - 2, 3 i 4  d’agost
Llerona - 6, 7, 8, 9, 10 i 11 de setembre



[ agenda cultural ][ agenda ]

18

Hi havia una vegada a Corró d’Avall...

18 h Plaça de l’Ajuntament

Disco infantil 

19 h Plaça de l’Ajuntament

El Cabró va de Festa  

21 h Rambla de la carretera de Ribes 

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Concurs de monòlegs i concurs de DJ’s

22 h Plaça Can Font

Preparem el decorat pel teatre

10.30 h Plaça de l’Ajuntament

Activitats infantils del Casal Infantil Municipal 

10.30 h Plaça de l’Ajuntament

 

Espectacle de teatre infantil: Les aventures 

del drac Vallès i la Marina

12.30 h Plaça de l’Ajuntament

Espectacle d’animació infantil: Cuinats Mane-

la a càrrec d’Alça Manela

17 h Plaça de l’Espolsada

Túnel del terror del Centre Municipal de Joves

17 h Nau de Can Ganduxer

Cercavila Cabrona 

18 h De la plaça de l’Espolsada a la plaça de 

l’Ajuntament

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Espectacle itinerant: Afrotarades de la Colla 

dels Blancs de Granollers

19.45 h De la Rambla de la carretera de Ribes 

a la plaça de l’Ajuntament

Pregó a càrrec d’Emi Ventura

20.30 h Plaça de l’Ajuntament

12 dijous

Festa Major de 

Corró d’Avall

13 divendres

Correfoc colla infantil i colla jove + colla 

convidada

21 h Rambla de la carretera de Ribes 

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Entrepans d’en Jordi. Preu: 3 €

21 h Plaça de l’Ajuntament

Espectacle de circ: Starfatal a càrrec de 

Los2play

22 h Plaça Can Font

Concert de Festa Major amb Miquel del Roig, 

Blaumut, Tetuà i DJ 

22 h Plaça de l’Ajuntament

Sortida “motera” a Collsuspina. Preu: 10 €. 

Inscripcions: sortidamoteracorro@hotmail.

com 

9 h Trobada a la plaça de l’Espolsada

Mercat de segona mà. Inscripcions: festama-

jorcorro@hotmail.com

9 h Rambla de la carretera de Ribes 

  

VI Torneig d’handbol de Festa Major-Joan 

Sanpera

9 h Pavelló poliesportiu Municipal

Org. AEH Les Franqueses

Street Basketball  

9 h Plaça de  l’Espolsada

Col·l. CB Les Franqueses

III Campionat de tie-breaks de Festa Major. 

De 9 a 10.30 h majors de 18 anys, de 10.30 a 

11.30 h nascuts entre 2003-2007, de 11.30 a 

12.30 h nascuts entre 2000-2002, de 12.30 a 

13.30 h nascuts entre 1996-1999

9 h Pistes de tennis municipals

Org. Escola tennis i pàdel Jordi Plana

III Campionat de pàdel de Festa Major. 

Dissabte de 9 a 21 h i diumenge al matí les 

finals. Categories: masculí, femení i mixta. 

Cal disponibilitat horària. Partits de mínim 30 

minuts. Mínim dos partits. Places limitades. 

Preu: 10 € una modalitat i 13 € dues modali-

tats. Inscripcions: del 2 al 10 de setembre a 

l’oficina del Patronat Municipal d’Esports

9 h Pistes de pàdel municipals 

14 dissabte

Esmorzar a ritme de Blues. Preu: 5 €

10 h Plaça Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

Escacs

10 h Plaça Can Font

Org. Club d’Escacs Les Franqueses

Matí infantil. Xocolatada, tallers a càrrec de 

Viu Sa i Gomets, taller de circ amb Viu i riu

10.30 h Plaça de l’Espolsada

Col·l. Llet Nostra 

Exposició de Harleys, Customs i Trikes

11 h Plaça Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

Juguem amb fang! Per a infants de 0 a 6 anys

11 h Plaça de l’Espolsada

Org. Espai Nadó

2a Passejada amb Trikes. Preu: 1€ (donatiu 

al Banc dels Aliments de Catalunya)

12 h Plaça Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club i Oves’Kan

 

Animació infantil d’aigua i escuma: Neu i 

pluja a l’estiu a càrrec de Marc Oriol

12.30 h Plaça de l’Espolsada

Dinar “motero”. Preu: 6 €

14 h Plaça Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

II Clàssica ciclista de les Franqueses. Catego-

ries: Elit i màster 30 (sortida de l’INS El Til·ler)

16 h Rambla de la carretera de Ribes

Org. UC Les Franqueses

XIV Torneig de Tennis

16 h Pistes de tennis municipals

Org. CT Les Franqueses

Homenatge a jugadors i familiars CF Les 

Franqueses

16.30 h Camp de futbol municipal

Org. CF Les Franqueses

Campionat de Lliga de Futbol de la categoria 

Tercera Catalana. Servei d’honor de Joan 

Ganduxé Jordana i Josep Rivas Carbonell. 

Fundador i ex-jugador del CF Les Franqueses

17 h Camp de futbol municipal

Org. CF Les Franqueses
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Els actes de l’agenda queden subjectes a possi-

bles canvis. Consulteu el web municipal

MÉS INFORMACIÓ: 

www.lesfranqueses.cat 

Tarda de Quo. Aeròbic, karate i dansa del ventre

17 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Quo Fitness

Plantada de bèsties  

17 h A l’olivera de la Rambla de la carretera 

de Ribes 

Org. Grup de Diables Els Encendraires

A ritme de Zumba

18 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Quo Fitness

Concert de tarda amb l’Orquestra Taxman

18 h Plaça de l’Espolsada

Cercavila de bèsties 

19 h De la Rambla de la carretera de Ribes a 

la plaça de l’Espolsada

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Ball de lluïment de les bèsties 

19.45 h Cantonada del carrer de Sant Ponç 

amb la carretera de Cànoves

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Ball de l’Espolsada

20.30 h Plaça de l’Espolsada

Patrocina: Electro Camps

Ball fi de Festa Major amb l’Orquestra-

Taxman

21.30 h Plaça de l’Espolsada

Patrocina: Estabanell Energia

Traca de fi de Festa Major

23 h Plaça de l’Espolsada

Org. Grup de Diables Els Encendraires

I Concurs fotogràfic de la Festa Major de 

Corró d’Avall. Premis per les 3 millors foto-

grafies. Bases a www.facebook.com/festa-

majorcorrodavall / concursfotograficcorro@

gmail.com

Org. Comissió de la Festa Major de Corró 

d’Avall

Corró d’Avall - 12, 13, 14 i 15 de setembre

Espectacle infantil: La festa dels +tumàcats 

a càrrec de la companyia +Tumàcat. Fórmula 

que convida a deixar les cares d’avorriment

17 h Plaça de l’Espolsada

Teatre: Papá, cuéntame otra vez de B&B. Preu: 

3€

17 h Casal Cultural 

 

Cercavila de gegantons amb en Trapella, en 

Ramonet, la Mar, en Pitus, la Kika, la Barrufa 

i en Roc

18 h De l’olivera de la Rambla de la carretera 

de Ribes a la plaça de l’Ajuntament

Col·l. Gegantons Blaus, Escola Joan Sanpera i 

Torras i Casal Infantil Municipal

Mou-te amb Moving

18.15 h Plaça de l’Espolsada

Org. Moving

Versots i Font del Cabró

19.30 h Local dels Diables

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Botifarrada. Preu: 5 € 

20 h Plaça de l’Ajuntament

 

Correfoc

22 h Rambla de la carretera de Ribes

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Cremada de l’Ajuntament 

22.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Sopar Cierrabares. Preu: 5 € 

22.30 h Plaça Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

Concert de Terzero en discordia des de 

Logroño i Malfario

23 h Plaça Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

Orquestra Zapping

23.30 h Plaça de l’Ajuntament

Col·l. Laboratoris Aragó

Porcada Jove

23.30 h Rambla de la carretera de Ribes

 

Concert a càrrec de Caraja’s Band

2 h Plaça de l’Ajuntament

Tirada mixta de Tir amb Arc de Festa Major

9 h Club Tir amb Arc de Les Franqueses

Org. Club Tir amb Arc de Les Franqueses

IX Taller-demostració de tai-txi. Obert a 

tothom

10 h Plaça Joan Sanpera 

Org. Associació Espanyola de Tai-Txi-Txuan

XXV Trofeu Memorial Jaume Ginestí. Juvenil 

Les Fanqueses-Damm

10 h Camp de futbol municipal

Org. CF Les Franqueses

Festa de la bicicleta urbana 2013. 12 km. Ins-

cripcions: a la sortida, 1 h abans. Els menors 

de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult

10 h Sortida i arribada a la zona esportiva

Col·l. UC Les Franqueses

I Milla Urbana Ríos Running Corró d’Avall. 

Preu: 4 €. Inscripcions: Ríos Running

10.30 h Rambla de la carretera de Ribes

Org. Ríos Running

“Voleu saber d’on bufa el vent???”. Diver-

teix-te saltant a l’inflable, maquillant-te i fent 

un molinet de vent

11 h Plaça de l’Espolsada

Partits de futbol CF Les Franqueses-FC 

Barcelona. Pre-benjamins i benjamins 

12 h Camp de futbol municipal

Org. CF Les Franqueses

Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de 

Terrassa

12.30 h Plaça de Can Font

Espectacle de màgia a càrrec de Pau Segalés

12.30 h Plaça de l’Espolsada

Patrocina: Reparació Electrodomèstics 

Salvadó

Arribada cotxes clàssics

13.30 h Plaça de l’Espolsada

Org. Clàssic Car

Arrossada popular amenitzada per ShowFi-

esta. Preu: 6 €

14 h Plaça de l’Espolsada

15 diumenge 



[ Festa Major de
Corró d’Amunt ]

2, 3 i 4 d’agost 

[ Festa Major de
Llerona ]

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

[ Festa Major de
Corró d’Avall ]

12, 13, 14 i 15 de setembre


