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Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2
938 467 676

Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
Bellavista. Plaça Espanya, 5 
938 615 435

Horari de les oficines: 
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Urgències
Bombers de la Generalitat.  085 
Mossos d’Esquadra.  088 
Policia Nacional.  091
Policia Local.  938 467 575 
Sanitat Respon.  061
Ambulàncies – Urgències.  112
Hospital General de Granollers.  938 425 000 

Autobusos Sagalés (atenció al client) 
902 130 014
RENFE (atenció al client) 
902 320 320

Deixalleria. 937 445 058 
Recollida de mobles i estris vells.  900 101 338
Oficina de Correus. 938 495 955
Jutjat de Pau.  938 465 578 
Tanatori.  938 618 230

Oficina de les Franqueses de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
934 729 194

Averies
Endesa.  900 77 00 77
Estabanell y Pahisa Energía.  938 609 109 
Repsol.  901 121 212 
Sorea.  902 250 370 
Movistar.  1002
Gas Natural Fenosa: 
 - elèctriques.  901 20 30 40
 - gas.  900 750 750

Portada
Consell del Poble de Corró d’Amunt i zona esportiva
X. Solanas

Millorem la distribució
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938 467 676
munsa.viure@lesfranqueses.cat
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L’Oficina Municipal d’Informació al Consumi-
dor (OMIC) dóna consells en època de compra 
d’articles de platja i de temps de rebaixes.

L’horari d’atenció al públic de l’OMIC és tots 
els dilluns de 10 a 13 h a l’edifici principal de 
l’Ajuntament i els dimecres de 10 a 13 h al 
local del SAC de la Plaça Espanya, 5, a Be-
llavista. També es pot contactar amb l’OMIC 
a través del correu electrònic omic@lesfran-
queses.cat i del 938 467 676.

Recomanacions de l’OMIC: 

Comprar articles de platja i a les rebaixes
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El passat mes de juny es va aprovar el 
pressupost general de l’Ajuntament 
per a l’any 2012 per unanimitat de tot 
l’equip de govern, un autèntic consens 
que culminava l’intens treball previ dels 
grups municipals que formem el govern 
per aconseguir els comptes més equili-
brats i favorables per a les Franqueses 
del Vallès. Després d’una època on s’ha 
gastat el que no es tenia, a nosaltres ens 
toca fer net tenint en compte els ingres-
sos i les despeses reals, com fa qualse-
vol família a casa seva.

Aquests ajustos els fem amb una gestió 
òptima dels recursos en aspectes es-
sencials com la realització d’inversions 
que estiguin finançades al 100%, amb 
menys personal que altres ajuntaments 
similars al nostre o reduint la despesa 
corrent, amb l’objectiu de mantenir la 
qualitat dels serveis que donem als ciu-
tadans i ciutadanes del municipi. 

En matèria econòmica també vull fer-
vos saber que tots els càrrecs que for-

mem l’equip de govern, alcalde, regidors i personal eventual de confiança ens hem bai-
xat el sou complint així un dels compromisos del pacte de govern. Ja vaig dir en el Ple de 
juny quan se’m va preguntar sobre els sous dels polítics que si es rebaixava el sou dels 
funcionaris de l’Ajuntament també ens el baixaríem nosaltres en la mateixa proporció i 
és el que hem fet. 

Ens toca viure una situació econòmica complicada, però també hem de tenir moments 
per relaxar-nos, per deixar de banda per uns moments certes preocupacions i les fes-
tes majors són una gran ocasió. Acabem de viure una Festa Major de Bellavista amb 
una participació molt important i una Festa Major de Marata plena d’actes i encara ens 
queden les festes majors de Corró d’Amunt, a l’agost, i de Llerona i Corró d’Avall al se-
tembre.

Les Franqueses del Vallès és rica en moltes coses i una de les més especials és en 
festes majors. Cinc festes majors significa tenir cinc oportunitats de passar-ho bé, de 
gaudir-les. Pocs municipis poden dir el mateix, ho hem d’aprofitar. Per això, us convido 
a passar un gran agost i setembre amb les festes majors de Corró d’Amunt, Llerona i 
Corró d’Avall. 

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde

[ sumari ]

ACTUALITAT 
Els pressupostos del 2012 queden apro-
vats per unanimitat de l’equip de govern
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El pressupost del 2012 s’aprova per 
unanimitat de l’equip de govern
Números clars. Pressupost consolidat, exercici 2012

[ actualitat ]
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ESTATS DE LES DESPESES - 2011

1. Despeses de personal

2. Adquisició de béns i serveis corrents

3. Despeses financeres

4. Transferències corrents

6. Inversions reals

7. Transfarències de capital

8. Variació d’actius financers

9. Variació de passius financers 

TOTAL DESPESES

ESTATS D’INGRESSOS - 2011

1. Impostos directes

2. Impostos indirectes

3. Taxes i altres ingressos 

4. Transferències corrents

5. Ingressos patrimonials 

6. Alienació d’inversos reals 

7. Transferències de capital

8. Variació d’actius finacers

9. Variació de passius financers

TOTAL DESPESES

Ajuntament Patronat Mcpal.  

de Cultura

Patronat Mcpal. 

d’Esports

Entorn Verd, 

S.A.

Dinamització 

Econòmica, S.L.

Tranferències 

internes

Total consolidat 

4.359.527,47

5.086.787,84

600.650,00

3.756.713,80

843.300,00

681.611,19

15.328.590,30

595.003,77

1.850.112,00

162.572,89

1.000,00

2.608.688,66

271,010,00

381.000,00

183.710,00

835.720,00

41.305,93

18.386,55

59.692,48

27.840,72

24.159,28

52.000,00

2.750.554,00

2.750.554,00

5.294.687,89

7.360.445,67

600.650,00

1.352.442,69

844.300,00

-

-

681.611,19

16.134.137,44

Ajuntament Patronat Mcpal.  

de Cultura

Patronat Mcpal. 

d’Esports

Entorn Verd, 

S.A.

Dinamització 

Econòmica, S.L.

Tranferències 

internes

Total consolidat 

7.458.000,00

200.000,00

2.935.725,00

3.672.565,30

508.500,00

553.800,00

15.328.590,30

15.486,71

2.593.181,95

20,00

2.608.688,66

160.000,00

652.094,00

23.626,00

835.720,00

13.405,90

13.238,00

50,00

32.998,58

59.692,48

52.000,00

52.000,00

2.750.554,00

2.750.554,00

7.458.000,00

200.000,00

3.124.617,61

4.180.525,25

584.196,00

32.998,58

523.800,00

-

-

16.134.137,44

E
l govern de les Franqueses ha aprovat el pressupost per l’any 
2012, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre, al Ple Munici-
pal Extraordinari d’ahir al vespre. L’equip de govern, anome-
nat pentapartit, els ha validat per unanimitat (4 vots de CiU, 4 

del PSC, 1 del PP, 1 d’ERC i 1 d’UPLF).
El pressupost d’enguany ascendeix a 16.134.137 euros (inclou 

els organismes següents: l’Ajuntament, el Patronat Municipal de 
Cultura, el Patronat Municipal d’Esports, Entorn Verd, S.A. i Dina-
mització Econòmica, S.L.). El pressupost del 2011 era de 16.175.235 
euros. 

El pressupostos del 2011 es van aprovar al setembre de l’any 

passat. L’aprovació dels comptes passats suposava un pas enda-
vant molt important pel Consistori ja que treballava amb pres-
supostos prorrogats des del 2008. La situació política d’un govern 
en minoria no havia permès que s’aprovessin els números. Tant els 
pressupostos del 2011 com els d’aquest 2012, reflecteixen la voluntat 
de consens del govern local. 

Per la seva banda, l’oposició ha votat en contra dels comptes 
presentats pel 2012 (3 vots de CpF, 2 de LFI i 1 de PxC). 

El regidor de Serveis Centrals, Hisenda i Participació, Àngel Pro-
fitós, ha assenyalat que per confeccionar els pressupostos s’han 
comptat els ingressos certs i s’han restat les despeses indispen-

Podeu consultar i descarregar-vos el pressupost del 2012 a la web municipal
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sables pel funcionament de l’Ajuntament com el pagament de les 
nòmines o les despeses financeres i aquells serveis que el Consis-
tori ha de mantenir pel benestar de la ciutadania. Per tant, es pot 
considerar que els pressupostos s’han elaborat des de zero. Profitós 
ha explicat que “tot l’equip de govern ha fixat unes ratlles verme-
lles que han estat relacionades amb benestar social i cultura”. De 
fet, les xifres destinades aquests serveis no han minvat. “A partir 
d’aquí, hem sabut arribar al consens entre les diferents àrees, amb 
l’acord dels responsables polítics i tècnics, per distribuir les quanti-
tats restants en base a les necessitats del municipi”, ha afegit.

El regidor Àngel Profitós ha recordat: “no ens trobaríem així si fa 
uns quants anys no haguéssim estirat més el braç que la màniga” i 
afirma que, malgrat l’increment de la partida destinada al pagament 
de sentències, no pot assegurar que sigui suficient per atendre tot el 
que ens pugui arribar.

Davant les critiques puntuals a partides concretes d’algun regi-
dor de l’oposició, Profitós ha recordat que tots els grups municipals 
han tingut el pressupost a la seva disposició durant el temps neces-
sari per haver aportat les seves propostes de millora.

Finalment, l’alcalde Colomé ha reconegut que el pressupost pel 
2012 ha tardat en aprovar-se però també ha celebrat el consens en-
tre el govern municipal. A més ha explicat que gràcies al retard s’han 
pogut conèixer els pressupostos de l’Estat i de la Generalitat. 

Podeu consulta

Gestió òptima dels recursos per donar serveis de qualitat als 
ciutadans
La idea del govern local ha estat fer una gestió òptima dels re-
cursos. “A data d’avui podem afirmar que mantenim els serveis 
que donem als ciutadans, tot i disposar de menys recursos”, ha 
sentenciat l’alcalde. “Hem revisat determinats contractes que re-
presentaven un cost elevat com la gestió de Can Font, del servei 
d’autobús urbà, de l’Escola Municipal de Música, o (pendent d’ul-
timar) de la zona esportiva de Corró d’Avall”, ha il·lustrat. Segons 
declaracions de l’alcalde, “l’Ajuntament no ha hagut de tancar 
semàfors, ni recollir la brossa cada dos dies, ni tancar cap Escola 
Bressol, ni ha de pagar les nòmines una vegada finalitzat el mes. 
A data d’avui la majoria de proveïdors cobren entre 30 i 60 dies”. 

Només inversions finançades al 100%
Pel que fa a la manca d’inversions, l’alcalde ha respost en diver-
ses ocasions que a data d’avui és prioritari donar serveis i no fer 
inversions. Especialment quan hi ha tres grans inversions per fi-
nalitzar: el Parc del Falgar i la Verneda, el Sector N i el Centre 
Cultural de Corró d’Avall. “L’Ajuntament està treballant en tot un 
seguit d’inversions amb la premissa que vinguin finançades al 
100% per altres administracions i/o de la mà de la iniciativa pri-
vada, i que no representin un cost de funcionament pel Consistori 
una vegada els projectes estiguin en marxa”, ha recordat.

Menys personal a l’Ajuntament respecte d’altres municipis
Colomé també s’ha referit al personal: “l’estructura de personal 
s’ha reduït respecte l’any anterior. El ràtio treballadors de l’Ajun-
tament / nombre d’habitants del municipi està per sota la mitjana 
de la comarca, de la demarcació de Barcelona i de tot el país”. 

Eliminar incerteses de futur
Tant l’alcalde com l’equip de govern en el seu conjunt celebren 
“els acords arribats amb empreses que reclamaven molt mi-
lions d’euros en via judicial i han acabat desistint i arxivant els 
contenciosos”, ha subratllat Colomé. “Aquests contenciosos re-
presentaven viure amb una incertesa total perquè en el futur 
s’haguessin pogut resoldre de manera contrària als interessos 
de l’Ajuntament i comprometre la hisenda municipal durant els 
propers anys”, ha matisat. 

L’alcalde i els 
regidors es 
rebaixen el sou i 
destinen l’estalvi 
al foment de 
l’ocupació 

L
’alcalde i els regidors de les Franqueses es redueixen el 
sou, deixant de percebre la paga extraordinària de Nadal, 
de la mateixa manera que s’aplicarà als treballadors muni-
cipals. A més d’aquesta eliminació de la paga de Nadal, que 

equival a una reducció del 7% del sou, també es disminueixen en 
aquesta mateixa proporció les aportacions als grups municipals, i 
les dietes i indemnitzacions dels regidors per assistències als òr-
gans col·legiats. 

Aquest estalvi permetrà avançar els plans d’ocupació local que 
el Govern havia projectat endegar el primer trimestre de 2013. 
D’aquesta manera, al municipi de les Franqueses, durant el quart 
trimestre de 2012 s’aprovaran Plans d’Ocupació Local.  

L’11 de juliol el govern de Mariano Rajoy informava que es supri-
miria la paga de Nadal dels treballadors públics, inclosos els dels 
ajuntaments. Davant d’aquesta noticia, l’alcalde reafirmava que la 
retribució dels càrrecs electes del Consistori es rebaixaria en la ma-
teixa proporció que la dels funcionaris. La reducció dels sous i tots 
els pagaments dels polítics ja s’havia anunciat en plens anteriors.

Aquests ajustos en els sous dels polítics suposa acomplir un 
dels compromisos del pacte de l’equip de govern (CiU, PSC, PP, ERC 
i UPLF). 

L’estalvi del pagament de les nòmines de l’alcalde i dels regidors 
es dedicarà a crear plans d’ocupació locals al llarg de l’últim trimes-
tre del 2012 i del 2013. Des de l’octubre de 2012 fins al desembre de 
2013, un mínim de 60 persones de les Franqueses aturades i/o en di-
ficultats d’inserció laboral podran gaudir durant 3 mesos d’aquests 
plans, els beneficiaris d’aquests Plans seran seleccionats conjunta-
ment per l’Àrea de Dinamització Econòmica i la de Polítiques Socials. 

La decisió municipal de finançar plans d’ocupació local a partir 
de l’estalvi dels salaris dels càrrecs electes es deu al fet que el Go-
vern de la Generalitat ha retirat el programa destinat a plans d’ocu-
pació pels municipis. Així, l’Ajuntament de les Franqueses ha optat 
per fer un esforç i autofinançar-los.   

 

L’alcalde ja va anunciar les mesures referents als sous en plens anteriors

P
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“Amb tu hi vaig segur!”

[ actualitat ]
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Baixen els lloguers 
dels habitatges de 
protecció oficial

E
l Punt d’Informació d’Habitatge de les Franqueses ha aconse-
guit reduir els preus de lloguer dels habitatges de protecció 
oficial del municipi. La nova quota és entre un 5 i 8% més 
econòmica i s’aplica des del mes de juliol passat. La tarifa 

reduïda és valida a les promocions de plaça Catalunya del barri Be-
llavista i del carrer Martí i Pol de Corró d’Avall.

Segons declaracions del regidor Joan Antoni Marín, tot i celebrar 
l’acord, es continuarà treballant per unes quotes més econòmiques.

 

Les Franqueses es suma a la campanya de promoció del transport 

públic entre la població major de 65 anys

L
’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) engega 
una campanya de promoció del transport públic per la gent 
gran sota el lema “Amb tu hi vaig segur!”. La finalitat és que 
els passatgers guanyin autonomia i seguretat alhora que viat-

gen de manera confortable i segura. El municipi de les Franqueses, 
membre de l’AMTU, participarà a la campanya. 

Durant els dies 19 i 20 de setembre, coincidint amb la Setmana 
per la Mobilitat, l’Ajuntament organitzarà el curs “Un viatge segur” 
dirigit a les persones majors de 65 anys veïns de les Franqueses. 
El curs s’estructurarà de dues sessions: una de teòrica que es 
desenvoluparà a l’Oficina de Pla de Barris i l’altra de pràctica. La 

sessió pràctica constarà d’un recorregut amb autobús amb sortida 
de la plaça Major de Bellavista, parada i petit refrigeri a la plaça de 
l’Ajuntament i tornada a la plaça Major de Bellavista.

La regidora d’Obres i Serveis, Vanesa Garcia, destaca la 
importància de donar a conèixer el transport públic entre la gent 
gran. El regidor d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris, Juan Antonio 
Marín, també valora positivament que la iniciativa es pugui vinvular 
al Pla de Barris, ja que comparteixen objectius.

Si ets de les Franqueses, major de 65 anys i estàs interessat en 
participar al curs “Un viatge segur”, contacta amb l’Oficina de Pla 
de Barris (psg. d’Andalusia 15-17 / 938 616 221).  

Pisos de protecció oficial de la plaça Catalunya del barri Bellavista

Comissió de segui-
ment pel gasoducte

L
’Ajuntament de les Franqueses ha aprovat per unanimitat en 
el Ple ordinari del mes de juny la creació d’una comissió de 
seguiment de la finalització del gasoducte Martorell-Figue-
res en el tram que afecta al municipi.

La comissió té com a objectiu vetllar per la correcta finalització 
de l’obra, el seguiment i l’avaluació dels treballs que s’hauran 
de realitzar per a la restauració ambiental i dels terrenys. La 
comissió la formen tècnics municipals, un membre de la policia 
local i representants dels propietaris afectats. 

Millora de l’enllu-
menat a les places

L
’Ajuntament ha canviat d’ubicació dos fanals de la plaça de 
l’Espolsada de Corró d’Avall per millorar l’enllumenat públic. 
Les obres s’han fet al juliol. El desplaçament s’ha realitzat 
perquè amb la construcció de la pèrgola solar fotovoltaica els 

fanals estaven infrautilitzats, motiu pel qual ja restaven tancats.
També s’han iniciat obres per tal de millorar l’estat de la 

il·luminació de la plaça de la Malagarba. S’han substituït alguns 
fanals deteriorats i d’altres s’han retirat definitivament.
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L
’Ajuntament de les Franqueses ha arribat a dos acords amb Fomento de Construcciones i Contratas (FCC); l’empresa constructora del 
Parc del Falgar i el polígon industrial del Pla de Llerona (Sector P) així com de la zona esportiva de Corró d’Amunt. Amb els acords el 
Consistori s’estalviarà de pagar a FCC 6 milions d’euros.

FCC exigia a l’Ajuntament el pagament de 9,3 milions d’euros pel Parc del Flagar i la zona industrial de Llerona i 2,2 milions més 
per la zona esportiva de Corró d’Amunt. Aquestes quantitats es demanaven en concepte d’obres fetes i no pagades. En total, la constructora 
reclamava 11,5 milions d’euros –a aquesta xifra cal sumar-hi els interessos per demora. Per exigir el cobrament, FCC va presentar fins 
a tres recursos judicials. Amb els dos acords pactats, l’Ajuntament pagarà 5,3 milions d’euros a FCC –així, estalviarà 6 milions d’euros. 

Les obres del Parc del Falgar i l’industrial sector P es van adjudicar l’any 2006 per 15,8 milions d’euros a FCC i Servià Cantó. Ambdues 
empreses havien format la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Urbanización Llerona. Amb dos contenciosos, FCC sol·licitava poder cobrar 7,4 
milions per obres fetes i no pagades i 1,9 milions d’euros per certificacions d’obres. En un dels contenciosos el jutjat va sentenciar a favor 
de FCC i obligava a l’empresa municipal de les Franqueses, Entorn Verd, S.A., a pagar els 1,9 milions a més de sumar-hi els interessos pel 
retard. L’altre contenciós no té sentència. 

Finalment, el Consistori pagarà 3,1 milions d’euros (1,9 d’obres impagades i 1,2 per la liquidació final de l’obra feta). Els 1,9 milions d’eu-
ros ja estan liquidats per part de l’Ajuntament. El pagament es va fer efectiu amb el crèdit rebut per part del Pla d’Ajust del reial decret del 
govern de l’Estat espanyol. Pel que fa als 1,2 milions, l’empresa constructora cobrarà en tres terminis: 400.000 euros al 15 de juliol de 2012, 
400.000 euros més al 31 de desembre i 376.000 euros al primer semestre de l’any vinent.

La construcció de la zona esportiva de Corró d’Amunt es va assignar l’any 2006 per 2,8 milions d’euros a FCC. La constructora va presen-
tar un recurs judicial per reclamar 2,2 milions d’euros per certificacions d’obres impagades. El procés judicial s’ha aturat amb un acord entre 
les dues parts. L’Ajuntament també ha pagat els 2,2 milions d’euros amb el crèdit facilitat per l’aprovació del Pla d’Ajust que ha injectat líquid 
als ajuntaments per poder pagar les factures dels proveïdors. D’altra banda, el Consistori s’estalviarà de pagar 358.000 euros d’interessos 
pel retard del pagament. 

El mes de juny, l’Ajuntament va tancar un acord amb Excover, l’empresa constructora del sector N, amb el qual s’estalviava de pagar-li 
356.000 euros. 

Tots aquests acords faciliten que en un futur es puguin adjudicar novament les obres a un preu inferior que fa 6 anys; un 40% menys. 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Les Franqueses estalviarà 
6 milions gràcies als acords 
amb la constructora del 
Parc del Falgar i la zona 
esportiva de Corró d’Amunt

X
. 
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Estructures a mig construir al Parc del Falgar

El Consistoti pagarà a FCC 3,1 milions d’euros pel Parc del Falgar i 2,2 milions d’euros per la zona esportiva de Corró d’Amunt

A
l juny va finalitzar la 3a edició del programa Coneix les 
Franqueses; un programa de coneixement de l’entorn per 
a persones nouvingudes. L’àrea de Polítiques Socials, Sa-
nitat i Gent Gran va organitzar el curs amb la col·laboració 

de l’Oficina Tècnica del Pla de Barris. El projecte s’inclou dins del 
programa de Diversitat i Convivència a les Franqueses del Vallès 
2012. El contingut del curs ha girat al voltant de diferents temàti-
ques i informacions d’interès en relació a recursos i serveis bàsics, 
com la sanitat, l’educació, el treball o l’habitatge. Pel desenvolu-
pament d’aquestes sessions, s’ha comptat amb un agent d’acollida 
(amb coneixements de la llengua i la cultura d’origen dels potencials 
usuaris), així com un referent catalanoparlant. S’han establert dos 
circuits diferenciats: un dirigit a població d’origen magrebí i un altre 
de subsaharià. En total hi han participat 47 persones.

 
 

3a edició de Coneix 
les Franqueses 

L
’Ajuntament de les Franqueses i la Fundació d’Ajuda Oncolò-
gica Oncovallès han signat un conveni de col·laboració a prin-
cipis de juliol. A la signatura hi van assistir l’alcalde, Francesc 
Colomé, la regidora de Sanitat i Gent Gran, Rosa Maria Pruna, 

i el president d’Oncovallès, Pere Cladellas.
Aquest conveni té com a objectiu l’impuls de programes de 

promoció del voluntariat social al municipi, així com la participació 
del Consistori franquesí en els Programes d’Atenció Psico-socials 
als malats oncològics i a les seves famílies.

El conveni, amb una vigència d’un any prorrogable 
automàticament, estableix una aportació anual per part de 
l’Ajuntament de les Franqueses a Oncovallès de 1.800 euros.

 
 

L’Ajuntament i Onco-
vallès signen un con-
veni de col·laboració



E
l mercat de productes de proximitat ha celebrat un any a la 
Rambla de la carretera de Ribes. El dissabte dia 7 de juli-
ol, la regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Rosa 
Maria Pruna, i la cap de l’àrea, Maria Teresa Serra, oferien 

una roda de premsa per presentar el mercat i fer-ne una valoració 
després d’un any de funcionament. Al mateix dia s’estrenaven unes 
carpes noves pels paradistes del mercat amb el rètol “Productes de 
proximitat” i els escuts de l’Ajuntament de les Franqueses i de la 
Diputació de Barcelona.

 El mercat de productes de proximitat a les Franqueses es va 
inaugurar el mes de març de l’any passat a la plaça de l’Espolsada. 
Al mes de juliol del 2011, l’ubicació del mercat es va canviar per la 
Rambla. El trasllat es devia al fet que hi havia dos mercat al mateix 
dia –el tradicional a la Rambla i el de proximitat a l’Espolsada– i 
pels consumidors suposava un esforç desplaçar-se d’un mercat a 
l’altre. A més, tal i com explica la regidora Rosa Maria Pruna, ara 
els mercats s’afavoreixen mútuament per atreure clients alhora que 
els consumidors gaudeixen d’una oferta més amplia i de la Rambla.

 L’objectiu del mercat de productes de proximitat era crear un 
espai fix de trobada entre els productors i els consumidors, sense 
intermediaris. “Es volia fugir del concepte de fira i d’excepcionali-
tat”, apunta la cap d’àrea Maria Teresa Serra. “La intenció era crear 
un espai on els consumidors sabessin que cada setmana podien ad-
quirir productes frescos i elaborats que procedien de ben a prop”, 
afegeix.

 

[ actualitat ]

El mercat de productes de proximitat de 
les Franqueses fa un any a la Rambla
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L’estacionalitat dels productes marca quines parades hi ha al mercat 

La regidora Rosa Maria Pruna compra en una parada del mercat 

Joan Sanpera i 
Torras obre el pati 
els dies no lectius

L
es instal·lacions exteriors de l’escola Joan Sanpera i Torras 
queden obertes pels ciutadans des del 16 de juliol. L’objectiu 
de la iniciativa és facilitar espais segurs i adequats on petits, 
joves i adults puguin gaudir del seu temps lliure, fer esport i 

jugar. A les portes d’accés s’hi troben les normes d’ús.  
Calendari i horari d’obertura:
D’abril a setembre
• Període de vacances escolars (Setmana Santa i a partir del 24 de 

juny i fins a l’11 de setembre) de 16 a 20 h

• Dissabtes, diumenges i festius de 09 a 13 h i de 16 a 20 h

• Tot el mes d’agost de 09 a 20 h. 

D’octubre a març
• Període de vacances escolars (Nadal i Setmana Santa) de 16 a 18 h

• Dissabtes, diumenges i festius de 09 a 13 h i de de 16 a 18 h

El pati de l’escola  obrirà als caps de setmana, festius i vacances escolars

M
. 

V
iu

re

 Els objectius s’han assolit amb èxit. La regidora Rosa Maria Pruna 
assegura que “els consumidors han entès l’estacionalitat dels pro-
ductes: no sempre s’hi troben les mateixes parades, no sempre hi 
ha el mateix”. “En general, paradistes i ciutadans estan satisfets del 
mercat”, conclou.

 Actualment al mercat s’hi poden trobar 7 parades: una de pro-
ductes elaborats (conserves, melmelades, etc.), una d’embotits, una 
de formatges, una de pa i pastisseria i la resta de verdura i fruita.

M
. 

V
iu

re
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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

FEM LES COSES BÉ! AIXÍ NO! Les mesures d’estalvi a l’administració local anunciades pel govern espanyol són un atac a l’autogovern 
català. Catalunya té un model propi d’organització territorial i la Generalitat és qui en té les competències, tal i com recull l’article 160 de 
l’Estatut. Els òrgans de referència administrativa de Catalunya són el municipi i la Generalitat com a base de prestació de serveis i com a 
ens de la representació política escollida directament per la ciutadania. Volem destacar que no s’ha de suprimir cap municipi. El municipi és 
i haurà de ser la base de l’administració local. En aquest sentit volem denunciar que el deute de tots els Ajuntaments de Catalunya (947) és 
el responsable només del 3,4% del deute de les administracions públiques i alhora és només el 25% del deute del municipi de Madrid “sol”. 
L’administració que sobra a Catalunya i que s’ha de reduir és l’Estat, que a més ha demostrat estar mal gestionada. 

A Catalunya i a Espanya tenim dos governs desbordats per les circumstàncies, que fa un any asseguraven que tenien la vareta màgica per 
solucionar la crisi  i ara amaguen, sota el paraigua de les retallades, la seva ideologia, que consisteix en desmantellar per complet 30 anys 
d’avenços socials, i en fer pagar la situació a les classes mitjanes i a les classes socialment més desfavorides. Com es pot entendre, per 
exemple, que amb l’allau de retallades, el govern de Mas elimini l’impost de successions com a primera mesura, o el de Rajoy apliqui una 
amnistia fiscal al diner negre, sense preguntar ni tan sols el seu origen. Les grans fortunes són intocables, però en canvi  els avenços socials 
en educació i en sanitat són el primer focus on apliquen la tisorada. Si tenien la vareta màgica, per què ens van enganyar al seu programa 
electoral? Es tracta de mesures per reduir el dèficit o aprofiten l’excusa per aplicar la seva veritable ideologia?

UN PRESSUPOST MOLT POC SOCIAL PER UNA SITUACIÓ EXCEPCIONAL. L’equip de govern ha aprovat el pressupost 2012, que no té en 
compte les necessitats socials actuals i augmenta la despesa destinada a personal. És un pacte dels partits que formen el govern municipal 
per satisfer les seves dedicacions i no pas un pressupost dirigit a polítiques per atendre les necessitats bàsiques dels veïns. Una mostra, 
el capítol de personal, que creix un 7,8% per les despeses de l’equip de govern i les dedicacions dels assessors i càrrecs de confiança que 
han col·locat a l’Ajuntament. No podem qualificar-lo de pressupost auster perquè es destinen molts recursos a sous de polítics i assessors, 
mentre baixen les partides destinades als serveis públics. Un pressupost com aquest demostra que cal un gir en les polítiques municipals 
que en l’actualitat estan sustentades en els pactes entre partits i no pas en una veritable voluntat de servei a la ciutadania. 

(El Grup Municipal Les Franqueses Imagina no publica el seu escrit)
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Javier Alvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Angel 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

OPTIMISMO. Mirando en un mapa la situación de les Franqueses del Vallès, vemos que estamos en un lugar privilegiado: a pocos kilómetros 
tenemos mar y playa, al igual que contamos con hermosos paisajes de campos, ciudad, caminos y montañas. Casi podríamos decir que somos 
la envidia de otros municipios por tener lo que tenemos. No obstante, hay gente que se olvida de esto e incluso en verano no les apetece salir 
de casa. Para aquellos que no saben qué hacer estos días, aquí está nuestra propuesta: caminar por la rambla de Corró d’Avall… sentarse 
a tomar un refresco en algún bar de Bellavista… salir a mirar los campos de Corró d’Amunt y de Marata o simplemente contemplar la diver-
sidad en la arquitectura de Llerona… Son propuestas simples que nos pueden llenar de orgullo, de optimismo, y que siempre nos llevan a la 
misma conclusión: ¡vivimos en un municipio maravilloso! ¡Deseamos a todos los franquesinos un feliz verano!  

Benvolguts/des: Quan llegiu aquestes línies el govern espanyol haurà incrementat l’IVA. Tots el paguem, independentment del nostre poder 
adquisitiu. Resultat: com menys guanyes més t’afecta. A l’Ajuntament això li representa un increment de despesa de 270.000 a 300.000 euros 
l’any. De forma injusta, ens obliguen que els treballadors municipals cobrin menys. Si quan llegiu això Esquerra manté responsabilitats a 
l’Ajuntament s’haurà acomplert el pacte de govern entre ERC i CiU i els sous i tots els pagaments als polítics hauran baixat en la mateixa 
proporció que els dels nostres empleats. Hem tancat els números del 2011 i ho hem fet eliminant uns quants milions d’euros, que feia anys 
que es mantenien incorrectament a la nostra comptabilitat, com demanava l’informe de la Diputació. Part de la nostra via d’aigua ve d’aquí. 
Tenim el pressupost del 2012. Diran mentides. Els que ens han deixat el vaixell sense motor diuen que no remem prou fort.  

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

MÁS SUELDOS Y MÁS IMPUESTOS. El presupuesto de 2012 aprobado por el equipo de gobierno del sr. Colomé (CIU-PP-ERC-PSC-Vanesa 
García) asciende a un total de 16.134.137,44 euros, más de un millón de euros que en el presupuesto de 2011. Este incremento viene dado por 
los sueldos de regidores de gobierno y sus asesores, ya que las partidas destinadas a servicios para el pueblo las han reducido y además casi 
no existen partidas para inversiones. Se han subido todos los impuestos, tasas y precios públicos, como el IBI, el agua, las basuras, la plus-
valía, etc. Con este presupuesto no se cumple con el Plan de Ajuste, y tampoco se ha tenido en cuenta el informe de la Diputació de Barcelona 
sobre las pérdidas no declaradas del ejercicio 2010.  El primer año de gobierno nos sale caro a los ciudadanos, y por el momento el paro del 
municipio aumenta. www.blogbadia.blogspot.com.



[ agenda cultural ]

dijous
Xerrada: “La prevenció és la millor opció. Par-

lem del sistema immunològic i de com treure 

les al·lèrgies a través de la kinesiologia” a 

càrrec de la pediatra, la doctora Susana Bech, i 

la infermera de pediatria, Imma Roura

17.30 h Aula 2-3 del Centre Cultural de Bellavista

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa

06

dijous13
Juguem! Amb sorra

17.30 h Aula 2-3 del Centre Cultural de Bellavista

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa

20 dijous
La Rotllana: parlem de... “La tornada de vacances”

17.30 h Aula 2-3 del Centre Cultural de Bellavista

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa

23 diumenge
6a Cursa Nissan de 3 hores de resistència BTT 

10 h Finca Nissan de Can Sala a Corró d’Amunt

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

Sessió de cinema To be or not to be d’E. Lubitsch

17.30 h Teatre Auditori de Bellavista

Col·l. Diputació de Barcelona

Xerrada: “Conviure a l’espai públic”

18.30 h Casal d’Avis de Bellavsita

Col·l. Associació de Veïns de Bellavista i Associa-

ció de Gent Gran Bellavista

activitats
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

11 dimarts 

10.30 h Conferència commemorativa del 

centenari de l’Ajuntament a càrrec d’Eduard 

Navarro, historiador, i de Lluís Cruspinera, 

arquitecte. A la sala d’actes de l’Ajuntament

11.30 h Seguici amb La Bandafolc. Des de la 

plaça de l’Ajuntament pel carrer Tagamanent 

fins al monòlit 

11.45 h Ofrena floral i cantada d’Els Segadors. 

Davant del monòlit del carrer Tagamanent

12.00 h Audició de música tradicional a càr-

rec de La Bandafolc i piscolabis popular. Al 

passeig Tagamanent 

SETMANA CULTURAL-CASAL D’AVIS

Del 10 al 15 de setembre. Casal d’Avis de 

Bellavista

Org. Associació de Llar d’Avis de Bellavista i 

el Casal d’Avis de Bellavista

TALLER DE MANUALITATS ESPECIAL CEN-

TENARI EDIFICI AJUNTAMENT a càrrec de 

l’Elena Frauca (inscripcions a partir del 3 de 

setembre a la Biblioteca Municipal o al 938 

404 388 i també a la sala de lectura de Can 

Ganduxer o al 938 466 506)

Del 18 al 20 de setembre. De 17.30 a 19.30 h. 

Biblioteca Municipal i Can Ganduxer

HORARI D’ESTIU DE LA BIBLIOTECA MUNI-

CIPAL

Juliol: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h 

Tot el mes d’agost estarà tancada i reprendrà 

l’activitat el 3 de setembre

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS 

AL PÚBLIC

Diumenges 2, 9, 16, 23 i 30 de setembre

10.30-13.30 h Circuit de Cal Gabatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

11

setembre

27 dijous
Taller: Ioga amb nadons

17.30 h Aula 2-3 del Centre Cultural de Bellavista

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa

II TORNEIG DE FUTBOL: “TROFEU AJUN-

TAMENT DE LES FRANQUESES”. Equips 

participants: CF Bellavista-Milan, CE Llerona, 

CF Les Franqueses, US Corró d’Amunt

29 i 30 d’agost

20.45 h Camp de futbol municipal de Corró 

d’Avall

CASALS DE SETEMBRE

Preu: 50 € individual / 42,50 € a partir del 2n 

germà (serveis opcionals d’acollida i menja-

dor). Inscripcions obertes / places limitades. 

Del 16 al 20 de juliol per als residents a les 

Franqueses i del 23 al 25 de juliol per als no 

residents. Al Centre Cultural de Bellavista, 

els dilluns, dimecres i divendres d’11 a 13 h i 

al Centre Cultural de Can Ganduxer a Corró 

d’Avall, els dimarts i dijous d’11 a 13 h

Del 3 al 10 de setembre. De 9 a 13 h. Casals 

infantils i municipals de Bellavista i Corró 

d’Avall

CASALS INFANTILS MUNICIPALS I CENTRES 

MUNICIPALS DE JOVES

Casals infantils municipals per infants de 3 

a 11 anys. Centres municipals de joves per 

joves a partir de 12 anys. Inscripcions obertes 

/ places limitades

De setembre a juny. Casals infantils i munici-

pals de Bellavista i Corró d’Avall

Informació pels casals: àrea d’Infància i 

Joventut 938 405 780

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL, ESPAI ZERO

Horari: dimarts d’11 a 14 h, dimecres de 17 a 

20 h i dijous de 17 a 19 h

Centre Cultural de Bellavista

Informació: pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

/ 938 404 624

MÉS INFORMACIÓ A LA WEB:

www.lesfranqueses.cat
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[ festes majors ]

CURS: UN VIATGE SEGUR 

19 i 20 de setembre 

Curs de dues sessions, una de teòrica i una 

de pràctica, adreçat a persones majors de 65 

anys veïns de les Franqueses amb l’objectiu 

de guanyar autonomia i seguretat alhora de 

viatjar en transport públic

Places limitades / inscripcions obertes. Ofi-

cina de Pla de Barris (psg. d’Andalusia 15-17 / 

938 616 221)

TALLER CLUB DE FEINA

Tots els dimarts d’11 a 13 h a la 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 MASIA DE CAN RI-

BAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS

NOU! Curs informàtica bàsica (word, internet 

i correu electrònic)

Del 17 de setembre al 24 d’octubre

Dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 h

NOU! Curs de monitor de lleure/monitor de 

menjador

Del 17 de setembre al 31 d’octubre + 150 h de 

pràctiques

De dilluns a divendres de 9 a 13 h

NOU! Usos i aplicacions de Facebook i Twitter

Dijous 20 de setembre

De 9.15 a 12.15 h 

Inscripcions obertes

Informació: Masia de Can Ribas – Centre de 

Recursos Agraris (camí Antic de Vic, 10. Les 

Franqueses del Vallès / 938 443 040)

cursos

exposicions
EXPOSICIÓ “CONTROLES”. Els riscos del con-

sum de drogues i com prevenir-ne el consum 

(visites guiades prèvia reserva: info@c17.cat)

Del 17 de setembre al 10 d’octubre. Sala d’ex-

posicions del Centre Cultura de Bellavista

Org. Pla de Prevenció de Drogues i Promoció 

de la Salut C17

Festa Major de 

Corró 
d’Amunt

28 dissabte
VII Caminada Nocturna. Avituallament amb 

fruita i aigua. Després de la caminada hi 

haurà pa amb tomàquet i pernil, aigua i fruita 

per a tots els participants. Circuit curt: 6 

Km i circuit llarg: 8,5 Km. Cal portar armilla 

reflectant i llanterna. Inscripcions a les 21 h. 

Preu 5 € / gratuït pels socis del Club Ciclista. 

Límit de 300 participants

22 h Sortida i arribada al Consell del Poble

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

03

04

05

Inauguració de l’Exposició* del X Concurs de 

Fotografia. Tema “El nostre Poble”

20 h Consell del Poble 

Org. AAVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Exposició* “Abelles: reines i feineres” 

20 h Consell del Poble 

Org. AAVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Exposició* de pintura a càrrec d’Elisa Mar-

tínez

20 h Consell del Poble 

Org. Consell del Poble de Corro d’Amunt

XXX Botifarrada Popular. 5 € per tiquet. Límit 

de 500 tiquets

21 h Consell del Poble 

Org. Club de Petanca de Corró d’Amunt

Teatre amb l’obra Ens ha caigut la sogra..., à 

càrrec del Grup Teatre Boina

23 h Consell del Poble 

Org. Grup de Teatre Boina

*Es podran visitar el 3, 4 i 5 d’agost al Consell

divendres

dissabte

diumenge

Vine a esmorzar amb bicicleta. Vine a fer un 

tomb amb bicicleta de muntanya i alguna cosa 

més. Recorregut apte per a tothom, petits i 

grans

10 h Zona Esportiva de Corró d’Amunt

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

Castell d’inflables 

12.30 h Zona Esportiva de Corró d’Amunt

Org. Patronat d’Esports i Consell del Poble de 

Corró d’Amunt

Jocs infantils tradicionals

18 h Consell del Poble

Org. AAVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Torneig de Petanca per a tothom que li agradi 

l’esport. Premi Consell del Poble 

18 h Zona Esportiva de Corró d’Amunt

Org. Club Petanca de Corró d’Amunt

Espectacle de circ de la cia. Beijing Acrobats. 

V Cicle d’espectacles al carrer

19 h Zona Esportiva de Corró d’Amunt

Org. Patronat municipal de Cultura, Educació, 

Infància i Joventut

Sopar de Festa Major. Venda anticipada de 

tiquets al Restaurant CUATRO LUNAS de 8.30 

a 16 h fins l’1 d’agost. Menú d’adults: 13 €. 

Menú infantil: 8 €

21 h Consell del Poble 

Org. AAVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Ball de Festa Major amb el grup Orgue de 

Gats

23.30 h Zona Esportiva de Corró d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corro d’Amunt

Missa solemne de Festa Major

12.30 h Parròquia de Sant Mamet 

Org. Parròquia de Sant Mamet

Espectacle de clown, malabars i màgia, a 

càrrec de Magus

17.30 h Zona Esportiva de Corró d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corro d’Amunt



“Pel juny i pel juliol,

els gats de panxa al sol”
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Futbol. Partit de Festa Major de SOLTERS 

contra CASATS

18 h Zona Esportiva de Corró d’Amunt

Org. Club de Futbol US Corró d’Amunt

Demostració d’elaboració d’espelmes

18 h Consell del Poble 

Org. AAVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Xocolatada

19 h Zona Esportiva de Corró d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt

Col·l. Bar de la zona esportiva de Corró 

d’Amunt i Restaurant Tasta Olletes

Ballada de sardanes 

19 h Consell del Poble 

Org. AAVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Havaneres amb el grup Ultramar

21.30 h Zona Esportiva de Corró d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt  

Espectacle pirotècnic de Fi de Festa

23 h Zona Esportiva de Corró d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt 

Col·l. Grup de Diables Els Encendraires

Festa Major de 

Llerona

02
Teatre. El marit de la Marina és mariner a 

càrrec de Grup de Teatre de l’Esplai de La 

Garriga. Entrada: 3 € / persona (el preu inclou 

la rifa). Gratuïta pels menors de 14 anys 

20 h Casal Parroquial de Llerona

Org. Festes Laurona

diumenge

06 dijous
Cinema a la fresca

21.30 h Consell del Poble

Org. Apen – Centre informàtic

07 divendres
5a Acampada familiar de Llerona. Participa-

ció de la canalla en la preparació del sopar. 

Activitats i més sorpreses. Cal apuntar-se a 

la llista que hi haurà a dins de la casa de la 

mestra. 15 € / família

20 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona

Planetari (acte amb l’acampada). Aproxima-

ció de l’Univers a La Terra. Coneixença dels 

planetes, constel·lacions i les estrelles d’una 

manera molt autèntica, fent de l’aprenentatge 

una diversió i una aventura

20 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona

08 dissabte
Torneig d’escacs. Entrepans pels participants

9.30 h Consell del Poble

Org. Club d’Escacs Les Franqueses i Festes 

Laurona

4t Campionat de ping-pong. Cal apuntar-se 

a la llista que hi haurà a dins de la casa de la 

mestra. Tres categories per edats: 0-12 anys, 

13-16 anys i 17 anys-en endavant

10.30 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona

3r Taller de bonsais, acte infantil. Per prepa-

rar, engalanar i cuidar el teu bonsai. Després 

te’l podràs emportar i seguir cuidant a casa 

teva. Preu: 8 € 

11 h Consell del Poble 

Org. Art del Bonsai

Missa de Santa Margarida

12 h Parròquia de Santa Eulàlia

Org. Parròquia de Santa Eulàlia

1a Cursa pocket bikes. Baixa amb la moto 

de plàstic del teu fill des del pàrking de l’Es-

glésia de Santa Eulàlia. Activitats per adults 

a partir dels 18 anys. Cal portar protecció. 

Només es permeten motos originals sense 

modificacions

16 h Casal de Llerona

Org. Festes Laurona

Campionat de petanca 

16 h Casal de Llerona

Org. Club Petanca Llerona

Treballem el fang amb la mainada i pintem 

amb playcolor, acte infantil 

18 h Casal de Llerona

Org. Festes Laurona

Audició de sardanes per la Cobla de Premià 

21.30 h Davant de l’Església de Santa Maria 

de Llerona

Org. Festes Laurona

Missa de la festivitat de la Nativitat de la 

Mare de Déu

20 h Parròquia de Santa Eulàlia

Org. Parròquia de Santa Eulàlia

2a Nit disk-jokey dels 80’s 

0 h Consell del Poble

Org. Club de Futbol de Llerona

09 diumenge
Missa de Sant Iscle

11 h Parròquia de Santa Eulàlia

Org. Parròquia de Santa Eulàlia

4t Partit de futbol d’extrema rivalitat entre 

Dalt La Riba i Baix El Pla, gran partit de futbol 

familiar (homes, dones i nens)

12 h Camp de futbol de Llerona

Org. Festes Laurona

3r Taller infantil de manualitats amb 

playmais. Treball dels flocs de blat de moro

amb les mans

16 h Consell del Poble

Org. kinuma.com

4t Concurs de pastissos, amb premis a  la 

millor presentació, al gust i a l’originalitat. 

Després hi haurà una degustació dels pastis-

sos dels participants 

17 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona

Patrocina: Ferreteria Maspor 

1r Partit de la Lliga de Futbol 

18 h Camp de futbol de Llerona

Org. Club de Futbol Llerona

L’agost les belluga i el setembre les aixopluga



[ festes majors ]

14

Nit Jove amb Boston Skyline, Perill d’Allau i 

Caraja’sVan

22.45 h Plaça de l’Ajuntament

divendres14
Tradiciona’t, jocs tradicionals i populars

10.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Casals infantils i juvenils de Corró d’Avall

Vine a pintar el Centenari, activitat infantil

10.30 h Plaça de l’Ajuntament

Mr. Kaboum, espectacle infantil

17 h Plaça de l’Espolsada

Cercavila Cabrona 

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

Org. Diables Encendraires

Duet Bonanota 

19 h Plaça de l’Espolsada

La nit del ratpenat

18 h Plaça de l’Espolsada

Actuació sàtires de foc

20.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Diables Encendraires

Pregó del Centenari amb música, projecció i 

espectacle pirotècnic

20.30 h Plaça de l’Ajuntament

Correfoc colla infantil i jove + Colla convidada

21 h Rambla de Corró d’Avall

Org. Diables Encendraires

Sopar Associació Cívica Cultural

21.30 h Plaça de l’Ajuntament

Concert de Festa major amb El xiringuito 

dels lepidòpters de vida efímera, Catarres, 

Txarango i DJIgnasi

23 h Plaça de l’Ajuntament

15
Esmorzar dels Cierrabares

9 h Plaça de Can Font

dissabte

L’hora del conte 

19 h Plaça de l’Ajuntament

De Pas de la cia. La Industrial Teatrera. V 

Cicle d’espectacles al carrer

21.30 h Plaça de Can Font

El Cabró va de Festa  

22.30 h Rambla de Corró d’Avall

Org. Diables Encendraires

13 dijous

Festa Major de 

Corró 
d’Avall

10 dilluns

Laboratori màgic de la cia. Mundo Mandarina. 

V Cicle d’espectacles al carrer

18 h Consell del Poble

Missa vespertina

19 h Parròquia de Santa Eulàlia

Org. Parròquia de Santa Eulàlia

Cinema a la fresca (pel·lícula infantil)

20.30 h Consell del Poble

Org. Apen – Centre informàtic

Exhibició de vol d’aus rapinyaires, per 

famílies 

10.30 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona

Espectacle de màgia, La màgia del mag Sergio

17 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona

Sopar de Festa Major i espectacle amb 

Ferran Sinatra & Les Girls. Lliurament de la 

Placa al Civisme del Consell del Poble de Lle-

rona. Venda de tiquets al bar de Consell del 

Poble de dimarts a divendres, a partir de les 

20 h i els caps de setmana, tot el dia. Tiquet 

adult: 22 €. Tiquet infantil fins a 10 anys: 5 €

21.30 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona

Missa pels difunts

19 h Parròquia de Santa Eulàlia

Org. Parròquia de Santa Eulàlia

11 dimarts

Vermut per a tothom

13 h Consell del Poble

Org. Penya Barcelonista Llerona

Torneig de brisca 

16 h Sala del bar del Casal de Llerona

Org. Festes Laurona

3a Animalada de corda. Estirada de corda 

infantil i tot seguit d’adults damunt del fang

16 h Camp de Can Lloreda, al davant del Con-

sell del Poble de Llerona

Org. Festes Laurona

6a Animalada de futbol. Partit de futbol infan-

til i tot seguit d’adults damunt del fang

16.45 h Camp de Can Lloreda, al davant del 

Consell del Poble

Org. Festes Laurona

Patrocina: Politractor

Havaneres amb el grup Cavall Bernat 

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. Diables Els Encendraires

6è Rastrillo de Llerona

12 h Consell del Poble

Org. Festes Laurona

4t Mercat de roba de Llerona

12 h  Consell del Poble

Org. Festes Laurona 

Festa de l’escuma, acte infantil 

12 h Consell del Poble

Org. Penya Barcelonista Llerona



Corró d’Amunt - 28 de juliol i 3, 4, 5 d’agost

Llerona - 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de setembre

Corró d’Avall - 13, 14, 15, 16 de setembre 

15

VIII Taller - demostració de tai-txi (obert i 

gratuït)  

10 h Plaça Joan Sanpera (darrera de l’Ajun-

tament)

Col·l. Associació espanyola de Tai Txi Txuan

Missa Major Solemne de Festa Major. En 

honor de Santa Eulàlia, patrona. Veneració de 

la relíquia a l’ofertori

11 h Esglèsia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Ballada de sardanes amb la Cobla de Ter-

rassa

12 h Plaça de l’Espolsada

Arrossada popular 

14 h Plaça de l’Espolsada

Exhibició dàeròbic, 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

Org. Diables Encendraires

Concert amb l’Orquestra TAXMAN

18 h Plaça de l’Espolsada

Espectacle de màgia amb el Mag Pampa

18 h Plaça de l’Ajuntament

Cercavila de bèsties 

19 h De la Rambla a la Plaça de l’Espolsada

Org. Diables Encendraires

Ball de lluïment de les bèsties 

19.45 h Plaça de l’Espolsada

Org. Diables Encendraires

Ball de l’Espolsada

20.30 h Plaça de l’Espolsada

Ball fi de festa amb l’Orquestra TAXMAN 

21.30 h Plaça de l’Espolsada

Traca Fi de Festa 

23 h Plaça de l’Espolsada

Org. Diables Encendraires

Aquesta programació queda subjecte a possi-

bles canvis de darrera hora. Consulteu la web 

municipal a partir de l’1 d’agost o el programa 

imprès de la Festa Major 

Sortida motera

9.15 h Plaça de l’Espolsada

Tirada mixta de Tir amb Arc de Festa Major

9 h A les instal·lacions del Club Tir amb Arc de 

Les Franqueses 

Org. Club Tir amb Arc de Les Franqueses

Trencamandres, espectacle infantil

10 h Plaça de l’Espolsada

Festa de la bicicleta urbana 2012. Inscrip-

cions del 12 al 16 de setembre a l’oficina del 

Patronat Municipal d’Esports. Els menors de 

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

L’organització no es fa responsable de cap 

dany ni perjudici de cap participant

10 h Sortida i arribada a la zona esportiva de 

Corró d’Avall. 12 km aprox. 

Col·l. Unió Ciclista Les Franqueses 

15a Concentració de Clàssics

10 h Passeig Tagamanent

Org. Clàssic Car

Versots

19.30 h Local dels Diables, plaça de l’Ajunta-

ment

Org. Diables Encendraires

Botifarrada 

20 h Plaça de l’Ajuntament

Correfoc del Centenari amb la colla convi-

dada

22 h Rambla de Corró d’Avall 

Org. Diables Encendraires

Cremada de l’Ajuntament del Centenari

22.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Diables Encendraires

Sopar cierrabares

23 h Plaça de Can Font

Virus en Concert + DJ

23.30 h Plaça de l’Ajuntament

Nit Rockera

00 h Plaça de Can Font

diumenge16

V Torneig d’handbol Joan Sanpera 

9 h Pavelló poliesportiu municipal 

Org. AEH Les Franqueses

Torneig de bàsquet de Festa Major

9 h Plaça de l’Espolsada

Org. CB Les Franqueses

II Campionat de tie-breaks

9 h Pistes de tennis municipals 

Org. Escola tennis i pàdel Jordi Plana 

Per la Festa Major..... matina!!!! Xocolatada, 

jocs gegants i tradicionals...

10.30 h Plaça de l’Espolsada

Concurs de pulsos

10 h Plaça de Can Font

IV Concurs de  paelles 

12 h Plaça de Can Font

Org. Restaurant La Muga

 

Passejada amb Trike

12 h Plaça de Can Font

Festa de l’escuma  

12.30 h Plaça de l’Espolsada

Gran Premi de Ciclisme 100 anys Ajuntament 

15 h Itinerari per Corró d’Avall

Org. Unió Ciclista de les Franqueses 

XV Torneig de Tennis     

16 h Pistes de tennis municipals 

Org. Club de tennis Les Franqueses

II Campionat de pàdel de Festa Major. Ins-

cripcions del 6 al 13 de setembre al Patronat 

Municipal d’Esports. Preu: 5 € / persona. 

Places limitades

16 h Pistes de pàdel de Corró d’Avall

Cierrabares

17 h Itinerari per Corró d’Avall

  

“Campi qui pugui” amb Ambaukatunàvia 

17 h Plaça de l’Espolsada

Teatre amb Mutis pel Fons

18 h Casal Parroquial de Corró d’Avall

Batukada

18 h Plaça Can Font



[ festa major 
de Corró 
d’Amunt ]

28 juliol i 3 - 4 - 5 agost

[ festa major 
de Llerona ]

[ festa major 
de Corró 
d’Avall ]

2 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 setembre

13 - 14 - 15 - 16 setembre


