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D’acord amb allò previst a l’article 50.2 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General 
5/1985 de 19 de juny, en aquesta edició no es publica l’editorial de l’alcalde de les Fran-
queses del Vallès ni els escrits dels grups polítics municipals. 

[ editorial ] [ sumari ]
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[ actualitat ]

Eleccions generals el 26 de juny

Nou contracte de la gestió de la neteja 
viària i la recollida d’escombraries

L’Escola Guerau de Liost passa a ser col·legi electoral en lloc de 
l’Escola de Música, per manca d’espai

S
’han tornat a convocar eleccions generals per al 26 de juny 
de 2016 en què la ciutadania haurà d’escollir els represen-
tants al Congrés dels diputats. Els franquesins i franquesi-
nes podran votar al col·legi electoral assignat des de les 9 

fins a les 20 h.
En l’organització dels col·legis de les Franqueses hi ha hagut 

un canvi. L’Escola Municipal de Música (l’equipament de la plaça de 
l’Escorxador) no disposa de prou espai per als electors i electores 
que té assignats. És per aquest motiu que les meses que s’hi instal-
laven, a partir d’ara estaran a l’Escola Guerau de Liost. L’Escola Mu-
nicipal de Música, doncs, deixa de ser local electoral.

Per tant, els col·legis electorals del municipi són els següents:
•	 Escola Guerau de Liost (carrer de la Riera, 4).
•	 Escola Joan Sanpera (carrer de Joan Maragall, 13).
•	 Antiga Escola de Bellavista (carrer de Rosselló, 35).
•	 Escola Bellavista-Joan Camps (carrer d’Astúries, 2).
•	 Antigues Escoles de Llerona (camí de Can Toni, s/n).
•	 Antigues Escoles de Corró d’Amunt (ctra. de Cànoves, s/n).
•	 Antigues Escoles de Marata (plaça de Marata, s/n).

Hi haurà un total de 21 meses. 
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A les Franqueses hi ha 7 col·legis electorals

Podeu consultar la ubicació de tots els 
col·legis en el mapa d’aquest enllaç.
Més informació (calendari, impresos, 
accessibilitat, etc.): www.interior.gob.es

E
l plenari del mes d’abril va aprovar el nou contracte de la 
gestió de la neteja viària i la recollida d’escombraries. Amb 
el nou expedient de contractació es renovaran tots els ca-
mions, màquines escombradores i bufadors, es compraran 

nous contenidors, s’acabarà amb la recollida conjunta del rebuig i 
l’orgànic que es feia fins ara, i es passarà del 30 al 50% d’illes que 
tindran tots cinc contenidors de brossa (vidre, plàstic, paper, rebuig 
i orgànic). 

A més, l’Ajuntament recuperarà la gestió directa de la recollida 
selectiva de residus per al reciclatge. El contracte serà per a 8 anys 
ampliables a 2 més i l’import total serà d’uns 17 M€.

El nou contracte va aprovar-se per Ple amb una àmplia majoria 
de 14 regidors (CiU, PP, PSC i ILFC), després que el Ple del mes de 
setembre passat assumís la resolució del Tribunal Català de Con-
tractes del Sector Públic que deixava sense efecte l’adjudicació del 
contracte del servei de neteja viària i recollida d’escombraries del 
municipi, que s’havia aprovat al març de 2015.  

La representant d’ILFC, Elisabet Pericas, va agrair l’esforç del 
regidor d’Obres i Serveis, Moisés Torres, i dels tècnics de l’àrea per 

potenciar el diàleg amb l’oposició per arribar a un consens en aquest 
tema, i va dir que el vot del seu grup seria un sí crític, “ja que tot i que 
no és el nostre model de gestió, sí que hi avança a passes petites”.
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El 50% de les illes tindran tots els contenidors de brossa
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Es modifica la delimitació de la Trama 
Urbana Consolidada

Prohibit aparcar 
remolcs al carrer 

L
’Ajuntament col·locarà senyals verticals als polígons el Pla 
de Llerona, el Congost i el Ramassar perquè els remolcs, se-
miremolcs i caravanes no hi estacionin separats del vehicle 
tractor. 

En aquest sentit, l’article 58 de l’ordenança municipal de circula-
ció i seguretat viària ja estableix aquesta prohibició a les vies urba-
nes però també als espais que són de titularitat pública i no estiguin 
destinats i senyalitzats per a aquesta finalitat, com és el cas dels 
polígons. 

A
l Ple del mes d’abril els regidors i regidores van debatre la 
proposta de delimitació de la Trama Urbana Consolidada 
(TUC) del terme municipal, que va ser aprovada amb els vots 
de l’equip de govern (CiU-PP) i del PSC. 

La TUC estableix on es poden ubicar equipaments comercials 
grans i mitjans. 

La totalitat dels àmbits que s’amplien són els següents:
•	 Tot el centre urbà de Llerona.
•	 Tot el centre urbà de Corró d’Amunt.

En el nucli Corró d’Avall:
•	 S’amplia amb el sector W (la zona que hi ha des de Can Font fins 

al Caprabo per darrere de l’ajuntament).
•	 S’amplia amb les illes dels carrers dels Esports i del Migdia, 

carretera entre el carrer de la Serra i el carrer de la Riera, i 
s’inclou també la zona esportiva.

•	 Es regularitza el límit del sòl urbà pel nord del poble (sentit 
Llerona).

A Bellavista:
•	 S’inclou l’illa dels carrers de Pere el Gran, via Ferrocarril i 

avinguda de Girona.
•	 Sector Z (la part alta de Bellavista, a tocar del parc del Mira-

dor).
•	 Sector U (al Ramassar Nord).
•	 També s’hi inclou l’illa d’equipaments de la Biblioteca Munici-

pal i l’Escola Bellavista-Joan Camps.

Pel que fa a la conversió en trama urbana de l’actual polígon del Sec-
tor U, a Bellavista, l’oposició va dir que només s’incloïa aquest espai 
pel problema que hi ha amb Mercadona. 

L’alcalde no ho va negar, però també va afegir que la darrera pa-
raula la tindrà la Generalitat. Per la seva part, el PSC va dir que vo-
tava a favor de la proposta perquè volia fer lligar la zona comercial 
consolidada de l’altra banda de la carretera de Cardedeu perquè no 
quedi un espai buit entre Bellavista i aquesta zona, la qual cosa, se-
gons aquest grup, crearà llocs de treball i dinamitzarà l’economia 
de la zona.
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El Sector U (al Ramassar Nord, a Bellavista) 
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Un remolc mal estacionat al carrer d’Osona, al polígon el Ramassar
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[ actualitat ]

L
’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) està elaborant 
l’Enquesta de condicions de vida 2016 amb l’objectiu de conèi-
xer la renda i les condicions de les llars catalanes, així com la 
composició de la pobresa i l’exclusió social. 

És per això que els mesos de maig, juny i juliol, un entrevista-
dor degudament identificat de l’empresa Análisis e Investigación es 
traslladarà a les Franqueses per enquestar-hi presencialment les 
persones seleccionades de la mostra. En ser una enquesta oficial, la 
resposta és obligatòria. Els resultats es publicaran el 2017.

E
n el Ple del mes d’abril es va validar inicialment amb 12 vots 
a favor (CiU, PP, PSC i ERC) la proposta de modificació del 
PGOU relativa a la parcel·la d’equipaments que hi ha a Be-
llavista entre els carrers del Terme, de l’Empordà, de Pro-

vença i la plaça de Catalunya, on l’equip de govern vol construir-hi 
una residència i centre de dia per a la gent gran. L’objectiu d’aquest 
punt era augmentar el sostre edificable perquè aquest equipament 
pogués tenir més places que les que en un primer moment es van 
projectar.

ILFC va dir que hi votaria en contra perquè no estan d’acord amb 
què aquest equipament es faci en aquest terreny, “amb el pendent 
més gran del barri”, i l’alcalde els va respondre que el projecte hi 
preveu ascensors i escales mecàniques.

Tanca l’aparcament 
del carrer d’Aragó 

D
es del dia 1 de juny l’aparcament públic que hi ha a la can-
tonada entre el carrer d’Aragó i el carrer d’Extremadura, a 
Bellavista, està tancat. 

El terreny d’aquest aparcament no és municipal, l’Ajun-
tament va llogar-lo al seu propietari. Ara el contracte d’arrendament 
ha finalitzat i el seu propietari ha decidit no renovar-lo. Per aquest 
motiu, des del dia 1 de juny, els vehicles ja no poden estacionar en 
aquest espai.

Residència per a 
la gent gran a 
Bellavista 

Enquesta sobre les 
condicions de vida

E
ls ajuntaments de les Franqueses, la Garriga, l’Ametlla del 
Vallès, Figaró-Montmany i Tagamanent, implicats en el Pla 
Supramunicipal de Prevenció de Drogues i Promoció de la 
Salut C17, van renovar el conveni per tres anys més.

La presentació de la renovació va realitzar-se el 26 d’abril amb 
una roda de premsa. L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, 
va destacar la importància del Pla “perquè és un programa en bene-
fici dels nostres joves, d’una part de la població que transita en una 
edat de canvi, de novetats i transformacions”.

El Pla C17 es va posar en funcionament el 2005, fruit de l’inte-
rès dels cinc pobles per col·laborar a nivell intermunicipal i crear un 
Pla de Prevenció de Drogues amb un professional especialitzat que 
s’adeqüés a les necessitats i especificitats de cada municipi.

El C17 intervé en els àmbits de la prevenció del consum de dro-
gues i la promoció de la salut amb  tallers als instituts de Secundària 
i Centres de joves, Servei d’Informació i Assessorament sobre Dro-
gues “SIAD” per a famílies, Assessorament i atenció individualitzada 
via TIC per a joves. Durant aquests deu anys ha realitzat més d’un 
miler de tallers als instituts, 300 assessoraments personalitzats i 
30 campanyes divulgatives, entre d’altres. D’entre els serveis que 
ofereixen cal destacar el Bus nocturn, que permet al jovent despla-
çar-se a les festes majors, que han utilitzat més de 4.000 usuaris.

El Pla també assessora els ajuntaments en projectes per reduir 
riscos i danys en espais d’oci nocturn, en la redacció de protocols de 
detecció i intervenció en casos de consum de drogues als centres 
educatius de Secundària i en el seguiment de casos amb els serveis 
socials municipals.

A
j. 

de
 l

a 
G

ar
ri

ga

Alcaldes dels municipis implicats

Renovació del Pla 
de prevenció de 
drogues i salut C17

Més informació: www.c17.cat.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L
’alcalde, Francesc Colomé, ha enviat una carta a tots els nens 
i nenes d’entre 4 i 14 anys d’edat del municipi per informar-los 
dels avantatges de la targeta de transport T-12 i per ani-
mar-los que la demanin. Es tracta d’un títol de transport que 

permet al seu usuari fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges 
a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la 
mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena.

En aquest cas, els infants franquesins d’entre 4 i 14 anys d’edat 
podran desplaçar-se pels municipis inclosos a la zona 3D, que són 
els següents: Caldes de Montbui, Canovelles, Cardedeu, les Fran-
queses del Vallès, Granollers, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars 
del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Eulàlia 
de Ronçana, Sentmenat i Vilanova del Vallès.

Aquesta targeta té un cost d’emissió i gestió de 35 euros, que 
serà repercutit a l’usuari/a la primera vegada que s’expedeixi. La 
renovació de la targeta es realitzarà sense cost i de manera automà-
tica fins que el nen/a compleixi 15 anys.

La T-12 és una iniciativa conjunta de l’Associació de Municipis 
per la Mobilitat i el Transport Urbà –de la qual les Franqueses n’és 
membre des del 2008–, l’Autoritat del Transport Metropolità i la Ge-
neralitat de Catalunya. La voluntat de les administracions és pro-
moure l’ús del transport públic entre els infants. 

L’Ajuntament promou la targeta de 
transport gratuït T-12 entre els infants
El títol permet fer viatges il·limitats als nens i nenes d’entre 4 i 14 anys 
en la zona en què resideixen

A
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Un dels autobusos interurbans

Els nens o nenes posseïdors de la targeta T-12 han de 
passar-la sempre per les màquines validadores per accedir 
als transports públics i han de portar obligatòriament el 
document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport)
Us podeu informar de com obtenir-la en el web t-12.cat.

Front comú per la 
doble via de l’R3

R
epresentants de les Franqueses, la Garriga, Granollers, 
Canovelles, Mollet, Parets i Montmeló van reunir-se amb el 
conseller Josep Rull, del departament de Territori i Sosteni-
bilitat, per acordar un posicionament comú sobre el projecte 

de duplicació de via del tram Parets-la Garriga de la línia R3 de Ro-
dalies. Els municipis afectats van redactar un informe que recull to-
tes les al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental del projecte que 
elabora Adif. La trobada va tenir lloc el 2 de maig i per part de les 
Franqueses va assistir-hi el regidor d’Urbanisme, Jordi Ganduxé. 
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El conseller i els representants dels municipis afectats pel desdoblament
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El nou llibre del municipi es centra en 
Corró d’Avall i la seva evolució recent

D
os dies abans de la diada de Sant Jordi la sala d’actes de Can 
Font-Centre d’Art i Noves Tecnologies va omplir-se per a la 
presentació del 15è llibre de la Col·lecció Les Franqueses, 
que edita el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infàn-

cia i Joventut. El nou volum, escrit pels historiadors Joan Garriga i 
Eduard Navarro, es titula Corró d’Avall, identitat i canvi d’un poble i 
es centra en aquest nucli de les Franqueses i la seva evolució al llarg 
dels darrers cinquanta anys. 

Garriga, advocat i catedràtic de Geografia i Història, i Navarro, 
director de l’Institut El Til·ler de les Franqueses, aborden de forma 
resumida i cronològica el desenvolupament de diferents àmbits del 
poble: urbanístic, polític, econòmic, social, esportiu, cultural i edu-
catiu.

Per a l’elaboració del volum els autors van comptar amb la col-
laboració de la revista Garbuix. Ells mateixos van reconèixer que 
aquesta publicació ha esdevingut la principal font d’informació del 
llibre. Garbuix fa 27 anys que es belluga per les places i els carrers 
de Corró d’Avall i, per tant, és un testimoni de la realitat del poble.  

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor de Cultura en funcions, 
Jordi Ganduxé, van agrair la tasca dels autors per contribuir a la con-
servació i difusió de la història de Corró d’Avall. També van ressaltar 
“l’esperit crític” de Garbuix. L’alcalde va anunciar que està previst 
que per a les properes edicions es publiquin llibres sobre Llerona, 
Corró d’Amunt i Marata.  

Corró d’Avall, identitat i canvi d’un poble és la tercera obra dels histo-
riadors Joan Garriga i Eduard Navarro. Anteriorment van publicar 
els llibres número 7 i 8 de la col·lecció: Les Franqueses del Vallès: els 

anys de la Segona República (1931-1939) i Les Franqueses del Vallès: la 

primera etapa franquista (1939-1960). El 15è volum es pot consultar a 
la Sala de lectura Can Ganduxer i a la Biblioteca Municipal, i es pot 
adquirir en aquests dos equipaments i a les llibreries L’Espolsada i 
La Gralla al preu de 12 euros.

La revista ‘Garbuix’ ha estat la font d’informació principal del volum

M
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D’esquerra a dreta: Maynou, Ganduxé, Colomé, Garriga i Navarro

Alta participació a la 9a Festa de la 
Música i la Dansa

Totes les fotografies al 
Flickr 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès

E
l dissabte 30 d’abril a la tarda va tenir lloc a la plaça de l’Ajun-
tament la 9a edició de la Festa de la Música i la Dansa de les 
Franqueses, que organitza cada any el Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut per commemorar el Dia 

Internacional de la Dansa. El plat fort de la festa va ser el 2n Aplec 
de Danses, en què més de 250 alumnes de 4t de primària de les cinc 
escoles del municipi i de 1r d’ESO dels dos instituts van ballar dife-
rents peces que va tocar la Cobla Ciutat de Terrassa.
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L’aplec s’emmarca dins del Projecte Educatiu Comunitat i Escola
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’Espolsada, a vessar per Sant Jordi

L
’acte central de Sant Jordi a les Franqueses va tenir lloc dis-
sabte 23 d’abril en una jornada festiva a la plaça de l’Espolsa-
da de Corró d’Avall. La resta de pobles, però, també ho van ce-
lebrar amb actes diversos i en altres dies propers al 23 d’abril.

En la diada a Corró d’Avall
Una gran multitud de gent va passar per la plaça de l’Espolsada, 
principalment el matí del dia 23. L’ambient va començar a notar-se a 
les 9.30 h amb l’obertura al públic de parades de llibres i roses i els 
jocs i tallers per a infants. A mig matí es van lliurar el premis del 26è 
Concurs Literari de Sant Jordi que organitzava la Biblioteca Muni-
cipal, al qual hi van participar 654 obres, i també es van anunciar els 
noms dels Gegants de les Franqueses: El Marquès, La Pagesa i el 
gegantó Miquelet.

A les 12 h, la cantant Dàmaris Gelabert va començar la seva actu-
ació musical davant d’una plaça a vessar de gent que l’esperava. A la 
tarda, l’ambient va disminuir a causa d’un cel tapat que més tard va 
tornar-se pluja. Tot i això, l’estand del Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut va reunir els autors locals i comarcals. 
Entre ells, Joan Garriga, Carme Ballús, Torni Argent, Nae Esteban 
i Marc Gras. A continuació va actuar el grup de música Albercocks.

Detall a la gent gran
El divendres anterior, dia 22, l’alcalde, Francesc Colomé, i la regi-
dora de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran, Rosa Maria Pruna, van 
obsequiar la gent gran del municipi amb roses i el nou llibre de la 
col·lecció municipal, Corró d’Avall, identitat i canvi d’un poble. Van pas-

sar per la residència i pels casals i centres socials de Corró d’Avall, 
Bellavista i Llerona.

Cavallers i princeses a Corró d’Amunt
El diumenge 24 d’abril a la tarda, l’Associació de Veïns Sant Mamet 
de Corró d’Amunt va organitzar una festa pensada sobretot per a la 
mainada, que van disfressar-se de princeses i cavallers amb vestits 
i atrezzo fet a mà. Després es va representar l’obra de teatre La lle-
genda de Sant Jordi. La festa va continuar a l’exterior amb la cercavi-
la Atrapa el drac i amb l’actuació dels Sardanises franquesins, entre 
d’altres activitats.

L’alcalde Francesc Colomé i el president del Consell de Poble, 
Ferran Jiménez, van repartir roses i llibres. També hi va haver el 13è 
Concurs de cartells per a la Festa Major del poble.

La festa de Sant Jordi a Marata
El poble de Marata va celebrar Sant Jordi el diumenge 17 d’abril al 
migdia a la plaça. Com és habitual, hi va haver parada de llibres, 
música, caramelles del grup infantil del poble i ballada de sardanes 
en germanor.

La celebració de la diada va ser un èxit a tots els pobles

Totes les fotografies al 
Flickr 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès
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Uns 300 assistents a l’excursió per a la 
gent gran a l’Espluga de Francolí
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Un dels grups a l’interior de les coves prehistòriques de l’Espluga

Totes les fotografies al 
Flickr 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès

Missa a la Mare de 
Déu de Fátima

L
’àrea de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran va organitzar el 9 
de maig una sortida adreçada a les persones més grans de 65 
anys de les Franqueses a l’Espluga de Francolí, a la comarca 
de la Conca de Barberà. Hi van assistir unes 300 persones, 

que van visitar el Museu de la Vida Rural i les conegudes coves pre-
històriques del municipi. 

Els assistents van dinar al restaurant Simó de Palau on també 
van fer uns balls amb l’acompanyament musical del grup Loren.
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La capella del Santíssim, a l’església de Santa Eulàlia
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Per oficiar la cerimònia es va tallar la carretera durant uns minuts

Es reforma 
la capella del 
SantíssimM

és de 100 feligresos i feligreses van participar a la missa 
de la Mare de Déu de Fátima el divendres 13 de maig, dia 
de la Santa. La cerimònia va tenir lloc al matí a la matei-
xa capella de la Mare de Déu de Llerona, sota el pont de 

la carretera de l’Ametlla. L’ofici religiós, oficiat pel mossèn Sergi 
González, va aplegar persones dels cinc pobles de les Franqueses i 
dels municipis veïns. La presidenta del Consell del Poble, Rosa Ma-
ria Pruna, va anunciar que a la capella s’hi col·locarà un bidó d’aigua 
per poder regar les plantes. La capella de la Mare de Déu és molt 
concorreguda; nombrosos caminants de la zona s’hi aturen cada dia.

L
a parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall ha renovat la 
capella del Santíssim, ubicada dins de la mateixa església. 
Les obres de reforma van finalitzar el mes passat. Per com-
memorar la renovació, el diumenge 15 de maig es va celebrar 

una missa especial oficiada pel mossèn Sergi González. Les obres 
han estat possibles gràcies als esforços de la parròquia i a les dona-
cions particulars. 
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

800 persones a la 14a Caminada Popular 
de les Franqueses

U
n any més, la Caminada Popular de les Franqueses va tor-
nar a ser un èxit de participació. Aquesta activitat, que orga-
nitza el Patronat Municipal d’Esports des de fa 14 anys, va 
tenir lloc el diumenge 24 d’abril al matí i va comptar amb la 

participació de 800 persones, que van fer el recorregut de 19 km per 
camins del municipi. 

Totes les fotografies al 
Flickr 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès

La Penya Barcelonista celebra 10 anys 
amb un homenatge a Jaume Lloreda

M
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L’alcalde entrega un record a la filla i al nét d’en Jaume Lloreda

Totes les fotografies al 
Flickr 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès

300 persones omplen l’envelat de les Antigues Escoles de Llerona

E
l 24 d’abril, la Penya Barcelonista de Llerona va celebrar el 
desè aniversari del seu naixement, amb prop de 300 perso-
nes, a l’envelat de les Antigues Escoles del poble. La com-
memoració va estar marcada per l’homenatge al fundador i 

president de l’entitat, Jaume Lloreda, que va morir a l’edat de 72 
anys el 13 de març.

Els membres actuals de la junta, per recordar la figura d’en Jau-
me Lloreda, van organitzar un conjunt de parlaments, van preparar 
un vídeo amb imatges de la seva biografia i van presentar una escul-
tura en la seva memòria, que properament es col·locarà al pati de 
les Antigues Escoles de Llerona.

En representació de l’Ajuntament van assistir a l’acte l’alcalde, 
Francesc Colomé; la presidenta del Consell del Poble, Rosa Maria 
Pruna; i el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé. A l’esdeveniment tam-
bé va participar-hi el president de la Confederació Mundial de Pe-
nyes del Barça, Antoni Guil, i la Penya Barcelonista de la Garriga.

La commemoració va ser molt sentida. La filla d’en Jaume, visi-
blement emocionada, va agrair les paraules i aplaudiments de tot-
hom.

A la festa es va oferir una gran arrossada i pastís d’aniversari. 
L’acte va comptar amb la representació de l’espectacle La tieta i el 

Ramon de l’humorista Mayte Carreras. 
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Els alumnes de la classe de 5è B de l’Escola Camins

Nom científic: Populus alba.

Nom en català: àlber. 

Nom en castellà: álamo blanco. 

Procedència: centre i sud d’Europa i 
del Marroc fins a l’Àsia central. 

Longevitat: al voltant dels 80 anys.  

Descripció: és un arbre alt i corpulent, de forma arrodoni-
da i de creixement molt ràpid. A vegades pot presentar-se 
una mica tort. Té una forma ampla i columnar, amb un tronc 
gruixut i sistema radical fort. Està desproveït de turions i la 
capçada és oberta i escampada, és a dir, ampla i irregular, 
amb branquetes i brots tomentosos. Caduc.

Aplicacions: la seva fusta tova, lleugera, i de bon treballar, 
s’ha utilitzat tradicionalment per a la fabricació d’esclops. 
Actualment s’utilitza en la fabricació de taulons, escuradents, 
paper i llana de fusta. També és molt emprat en alineacions 
de passejos i avingudes.

Ús medicinal: les fulles i especialment l’escorça tenen propi-
etats astringents i són bones per combatre la febre contra les 
afeccions urinàries i contra la ciàtica. Antigament s’utilitzava 
el carbó polvoritzat de l’àlber com a dentífric: blanquegen les 
dents i desinfecten i desinflamen les genives. També es creia 
que era adequat per a les intoxicacions.

Anècdotes: ‘àlber’ vol dir blanc. El nom prové dels colors 
clars de l’escorça i del sota de les seves fulles. Era costum 
plantar àlbers al racó del cementiri on s’enterraven els na-
dons. Aquests nadons eren coneguts com a ‘albats’.

Nom científic: Prunus dulcis.

Nom en català: ametller.

Nom en castellà: almendro.

Procedència: antiga Pèrsia, Síria i 
Palestina.

Longevitat: 200 anys.

Descripció: arbret recargolat i molt ramificat amb l’escorça 
llisa i verdosa quan és jove i escamosa i gris en l’arbre vell. 
Les fulles són d’un verd intens i una mica dures. Les flors van 
des del blanc més pur fins a les tonalitats ben rosades. El 
fruit està recobert d’una pell anomenada clofolla. Caduc.

Aplicacions: conreat des de molt antic pel seu fruit, del qual 
es coneixen més de 50 varietats. El seu oli s’utilitza per cuidar 
els instruments musicals de fusta. La llet d’ametlles, molt 
nutritiva, també ha estat un bon substitut de la llet de vaca. 
Ocasionalment en parcs i jardins per la seva espectacular i 
primerenca floració.

Ús medicinal: l’oli d’ametlles s’utilitza en cosmètica: nodreix 
la pell i suavitza el cabell. Se’n fan massatges i mascaretes. 
Aquest mateix oli també s’utilitza com a laxant i especialment 
en cas d’urticàries. També s’utilitza en cas d’inflamacions de 
l’aparell urinari, per al mal de panxa i per a la diarrea. Tradi-
cionalment el fruit ratllat s’aplicava per curar les cremades.

Anècdotes: és un dels arbres més preuats en els famosos 
jardins japonesos. Existeixen algunes varietats d’ametlles 
amargues que s’utilitzen en cosmètica. Algunes varietats, 
com l’anomenada amara, són molt tòxiques.

LA FITXA LA FITXA

Els alumnes de la classe de 5è A de l’Escola Camins
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L’Institut Lauro fent de guia a l’Escola Bellavista-Joan Camps

Tot fent una passejada pel parc del Mirador podem aturar per un mo-
ment el nostre dia a dia i ser conscients d’una mirada més àmplia 
cap al nostre entorn. Són moltes les persones i famílies que estan 
patint encara els efectes d’una crisi econòmica que encara planeja 
sobre les nostres teulades. D’una manera o altra, l’hem sentit en 
primera persona o per algú proper. La realitat és que les dificultats 
econòmiques generen molt d’estrès, estrès emocional que afecta en 
les relacions, minant l’autoestima i l’autoconfiança. Un espai com el 
parc esdevé un espai de salut i ens ajuda a rebaixar una mica aques-
ta sensació de pressió. Les muntanyes, els arbres, els amplis es-
pais, les verdes esplanades i la brisa suau ens conviden a gaudir del 
parc com a espai de relació, compartint jocs, converses, rialles i, en 
definitiva, moltes vivències que estan al nostre abast, i que, de ben 
segur, ens ajudaran a omplir el camí de noves il·lusions.

Ferran Jiménez, regidor de Polítiques Socials

Homenatge a dos equips femenins pels 
èxits esportius
L’aleví d’handbol va guanyar el Campionat de Catalunya i el sènior de la 
US Corró d’Amunt va quedar primer de la Segona Divisió Catalana
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Foto de grup de l’aleví de l’AEH Les Franqueses
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Foto de grup del sènior femení de la US Corró d’Amunt

E
l dimarts, 17 de maig, la sala de plens de l’ajuntament es va 
omplir de gom a gom en l’acte d’homenatge que el consistori 
va oferir a les intregrants de dos equips femenins del municipi 
pels èxits que han obtingut aquesta temporada. 

L’alcalde, Francesc Colomé, el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, 
i els regidors Juan Antonio Corchado i José Antonio Aguilera van ho-
norar l’equip aleví femení d’handbol de l’AEH Les Franqueses i el 
sènior femení de futbol de la US Corró d’Amunt. 

Com ja és tradició es van lliurar plaques commemoratives, es va 
signar el llibre d’honor i es va degustar un pica-pica.

Pel que fa a l’aleví d’handbol, les seves jugadores han guanyat 
aquesta temporada, amb gran autoritat, el campionat que organitza 

el Consell Esportiu del Vallès Oriental i el Campionat de Catalunya 
de la categoria. I encara els queda jugar la Granollers Cup al mes de 
juny, competició que tenen moltes possibilitats de guanyar. 

Per la seva part, les jugadores de la US Corró d’Amunt han gua-
nyat la lliga del grup 4 de la Segona Divisió Catalana. Les franquesi-
nes van obtenir matemàticament el títol quan faltaven quatre jorna-
des per a la seva finalització i han tret deu punts d’avantatge al segon 
classificat. L’any vinent jugaran a la Primera Divisió Catalana. 

En el seu parlament, l’alcalde va felicitar les components dels 
dos equips, així com l’equip tècnic, els directius del club i els pares i 
mares. Els president Rafel Rosario de l’AEH Les Franqueses i David 
Garrido de la US Corró d’Amunt van sumar-se a les felicitacions.
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L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) 
és un servei que l’ajuntament ofereix per ajudar les 
persones consumidores i usuàries a defensar els seus 
drets per mitjà de la informació prèvia, l’assessorament i 
la recepció de reclamacions en matèria de consum. 

És un servei d’atenció directa i gratuïta a través del 
qual tota la ciutadania pot sol·licitar informació sobre 
els problemes que puguin afectar-los com a persones 
consumidores.

Per a més informació: 
Dimarts, de 10 a 13 h, a l’ajuntament
Dimecres, de 10 a 13 h, a Bellavista Activa
938 467 676 (Corró d’Avall) / 938 615 435 (Bellavista)
omic@lesfranqueses.cat

Victòria Millas, la dona més gran de 
Marata, fa cent anys
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Victòria acompanyada per la seva família i l’alcalde i la regidora

E
l dilluns 16 de maig va ser un dia ben especial per a Victòria 
Millas Millan, la veïna més gran de Marata, ja que va celebrar 
el seu 100è aniversari. Amb aquest motiu, l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, i la regidora de Sanitat, Salut 

Pública i Gent Gran, Rosa Maria Pruna, van desplaçar-se al migdia 
fins al Turó de la Il·lusió, a Can Sabrafèn, per felicitar-la.

Colomé i Pruna li van regalar un ram de flors i una escultura amb 
la façana de l’edifici consistorial, i en companyia d’alguns dels seus 
familiars, l’homenatjada els va convidar a cava i a pastes dolces. La 
Victòria es va mostrar molt contenta i en preguntar-li pel seu secret 
per arribar als 100 anys de vida, va respondre que “estimar molt”. 
Els seus fills Pepe i Maria Jesús van afegir-hi que dutxar-se cada dia 
amb aigua freda també hi devia tenir alguna cosa a veure.

Segons expliquen els seus fills, a primers d’agost de l’any passat, 
els metges li van detectar un càncer i els van dir que li quedava poc 
temps de vida. És per això que es van apressar a fer una gran festa 
–la que haurien d’haver fet ahir– a finals d’aquell mateix mes d’agost 
amb els veïns i veïnes de Marata, a la qual van assistir un centenar de 
persones. Ara, els metges que la visiten no s’expliquen com és que 
encara és viva.

Tot i que fa una cinquantena d’anys que viu a Can Sabrafèn, a Ma-
rata, la Victòria va començar a estiuejar en aquest poble perquè era 
amiga de les filles Fortuny de la modernista Torre Nova. Un cop va 
conèixer el seu marit, Josep Sabrafèn –el Pepe de la Pipa, una perso-
na que es va implicar molt amb el poble de Marata, per exemple amb 
l’organització de la festa major i amb la construcció del casal–, van 

llogar la rectoria i anys després la masia de Can Poneta. Finalment 
van comprar el terreny al cap d’un turó i van fer la casa on viu actu-
alment. Anys més tard, van construir una altra casa de tres plantes 
al costat per als seus fills. Segons explica la seva filla Maria Jesús, 
el Turó de la Il·lusió deu aquest nom a la seva mare, que el va batejar 
així perquè “li feia molta il·lusió viure en un lloc tan bonic”.

Victòria Millas té quatre fills (Maria Jesús, Pepe, Victòria i Ra-
quel), set néts i vuit besnéts. Amb tots ells, i amb fins a un centenar 
de persones, va celebrar el seu aniversari amb un dinar al restaurant 
L’Estupendu de Badalona.
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Teatre: El Rei que no reia a càrrec dels alumnes 

de 3r de Primària de l’Escola Guerau de Liost

15.15 h Teatre Auditori de Bellavista

Org. Escola Guerau de Liost 

01 dimecres

03 divendres
Espai Zero: jocs d’aigua. Informació: 938 404 624 

/ pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

11 dissabte
Parada informativa de l’ANC. Informació: 

lesfranqueses@assemblea.cat  

9.30-13 h Plaça de Can Font

Org. Assemblea Nacional Catalana

5è aniversari del Mercat de Productes 

Artesanals i de Proximitat (març-juliol): Combo 

de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany

10-13 h Rambla de la carretera de Ribes 

02 dijous
Teatre: El Rei que no reia a càrrec dels alumnes 

de 3r de Primària de l’Escola Guerau de Liost

15.15 h Teatre Auditori de Bellavista

Org. Escola Guerau de Liost 

Espai Zero: jocs d’aigua. Informació: 938 404 624 

/ pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

05 diumenge
Sortida Cultural al Món Sant Benet. Itinerari 

literari seguint l’argument de la novel·la L’últim 

abat amb visita guiada per part del seu autor, 

Martí Gironell. Preu: 15 euros. Inscripcions i 

informació: a la Biblioteca Municipal dt., dc. i ds. 

de 10 a 14 h i de dl. a dv. de 16 a 20.30 h / 938 404 

388 / biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat 

(activitat matinal) Sant Fruitós de Bages

Concert de flauta, clarinet i fagot. Jordi Gendra, 

flauta; Carles Pertegaz, clarinet; i Noè Cantú, 

fagot

10 h Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i 

Centre Cultural de Marata

07 dimarts
Excursió del grup d’activitat física per a la gent 

gran del Patronat Municipal d’Esports. Visita 

a la fàbrica Llet Pascual, dinar al restaurant 

Fussimanya i visita guiada al Museu Verdaguer 

de Folgueroles. Informació: 938 467 083 / 

esports@lesfranqueses.cat 

(tot el dia) Osona

Espai Zero: preparació de la Festa Jove d’Estiu. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

09 dijous
Xerrada de seguretat ciutadana per a la gent 

gran a càrrec de la Policia Local i dels Mossos 

d’Esquadra

17.30 h Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista

Espai Zero: preparació de la Festa Jove d’Estiu. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

10 divendres
Cicle Escenifica’t: Monòlegs amb Edu Mutante. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat 

20 h Plaça del Centre Cultural de Bellavista

12 diumenge
50a Festa d’Homenatge a la vellesa de Corró 

d’Avall. Inscripcions: 1, 2 i 3 de juny, de 17 a 20 h, 

al Casal Parroquial. Informació: 938 616 360

12 h Missa solemne a l’església de Santa Eulàlia 

de Corró d’Avall  

13.15 h Presentació d’un audiovisual 

commemoratiu al Casal Cultural de Corró d’Avall

14.30 h Dinar a l’Hotel Ciutat de Granollers 

i actuació de l’actriu Mayte Carreras amb 

l’espectacle Humor de cap a peus

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

Amb el suport de l’Obra Social “La Caixa”
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04 dissabte
Trobada d’escoles de bàsquet. Informació: 938 

467 083 / esports@lesfranqueses.cat 

9-14 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
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Concert de fi de curs de la Coral Xeremella i del 

Cor Camins

18 h Casal Cultural de Corró d’Avall 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall 
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Espai Zero: preparació de la Festa Jove d’Estiu. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

14 dimarts 4a Trobada de Cors a les Franqueses. Preu: 

3 euros (gratuït per als menors de 18 anys). 

Les taquilles obriran mitja hora abans. Els 

cors poden apuntar-se a un taller de percussió 

corporal amb Santi Serratosa (de 10 a 13.30) i 

a un dinar (a les 14 h). Inscripcions i informació: 

659 642 920 / intercanviscorals@gmail.com 

18 h Teatre Auditori de Bellavista 

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals 

de les Franqueses

15 dimecres
Xerrada a càrrec de Neus Estrada, psicòloga i 

facilitadora de ioga. Inscripcions: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com 

17-19 h Aula d’Entorn Rural de Ca Putxi

Org. Espai Nadó-Infant 

Xerrada de seguretat ciutadana per a la gent 

gran a càrrec de la Policia Local i dels Mossos 

d’Esquadra

17.30 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Festa Jove d’Estiu a la plaça del Centre Cultural 

Can Ganduxer. Preparació a l’Espai Zero els dies 

7, 9, 14 i 16 de maig. Informació: 938 405 781 / 938 

404 624 / centrejoves@lesfranqueses.cat / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat

18.30 h Tallers de colors

19 h Masterclass de Bollywood 

19.45 h Holi Party 

20 h Mostra de DJ’s 

18 dissabte
32a Diada del Joc i l’Esport. Partits de cloenda 

de les activitats que organitza el Patronat 

Municipal d’Esports durant el curs (handbol, 

bàsquet, bàdminton, tennis, etc.). Informació: 938 

467 083 / esports@lesfranqueses.cat

(tot el dia) Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall

19 diumenge
30a Cursa de Bellavista. Recorreguts: 10 km i 

5 km. Preu: 15 euros i 14 euros (amb xip groc). 

Inscripcions i informació: del 15 de març al 12 de 

juny a les botigues L’Aire Esports, Illa Esports i 

Ríos Running o a www.cursabellavista.com 

9 h Plaça Major de Bellavista

Org. Grup Fondistes Bellavista

17 divendres
Jornada Esportiva de Primària. Pràctica de 

diferents esports entre els grups de 6è de 

Primària de les escoles del municipi  (handbol, 

bàsquet, bàdminton, tennis, pàdel i altres 

activitats en grup). Informació: 938 467 083 / 

esports@lesfranqueses.cat

9-13 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Festa de fi de curs de l’Escola Bellavista Joan-

Camps. Actuacions dels nens i nenes a la Zona 

Esportiva Municipal de Bellavista i, a continuació, 

comiat dels alumnes de 6è de Primària al pati 

del centre educatiu amb animació infantil, sopar 

i ball

18 h Zona Esportiva Municipal de Bellavista i pati 

de l’escola 

Org. Escola Bellavista Joan-Camps i AMPA del 

centre
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16 dijous
Espai Zero: preparació de la Festa Jove d’Estiu. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Xerrada de seguretat ciutadana per a la gent 

gran a càrrec de la Policia Local i dels Mossos 

d’Esquadra

17.30 h Casal de Gent Gran Les Franqueses 

Concert de fi de curs de l’Escola Municipal de 

Música Claudi Arimany

18.45-21 h Teatre Auditori Bellavista

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 

Actuació de fi de curs del Teatrívica canalla. 

Representació teatral dels nens i nenes que han 

participat en aquest curs de la Cívica 

20 h Casal Cultural de Corró d’Avall 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall 
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Taller de galop i sardanes i ballada de 

manteniment

12-13.30 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Sardanistes franquesins

Concert de la coral de l’Associació de Veïns Sant 

Mamet de Corró d’Amunt, dirigida per Marc Tost

18 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“Al juny, 
la falç al puny”

Xerrada de seguretat ciutadana per a la gent 

gran a càrrec de la Policia Local i dels Mossos 

d’Esquadra

17.30 h Centre Social per a la Gent Gran de 

Llerona

20 dilluns 

25 dissabte
Parada informativa de l’ANC. Informació: 

lesfranqueses@assemblea.cat  

9.30-13 h Plaça de Can Font

Org. Assemblea Nacional Catalana

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Dg. 5 i 19 de juny

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

GRANOLLERS CUP

Torneig internacional d’handbol on es 

disputen partits amb les entitats participants

Del 30 de juny al 3 de juliol Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Avall

Informació: www.granollerscup.com 

Org. Club Balonmano Granollers i Associació 

Esportiva Handbol Les Franqueses

L’agenda queda subjecta 

a possibles canvis. 

www.lesfranqueses.cat

9a ROMERÍA DEL ROCÍO DE BELLAVISTA

Dv. 10 de juny 

18.30 h Sortida de la Romería des del 

Centre Cultural de Bellavista 

20.30 h Parada a la plaça de 

l’Ajuntament per a l’homenatge floral de 

les autoritats a la Verge del Rocío 

21.30 h Arribada de la Romería al bosc 

de Can Ribas-Centre de Recursos 

Agraris

Ds. 11 de juny

14.30 h Paella popular 

17.15 h Ball de cavalls a càrrec de José 

Ruiz

18.30 h Missa rociera oficiada per 

mossèn Sergi González 

20 h Actuacions vàries de 

commemoració dels 10 anys de la 

Hermandad Rociera

Dg. 12 de juny 

14.30 h Botifarrada popular 

18.30 h Cloenda de la Romería 

Org. Hermandad Rociera de Bellavista 

M
, V
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re21 dimarts

Espai Zero: jocs de taula. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

23 dijous
Espai Zero: jocs de taula. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

10-12 h Centre Cultural de Bellavista

Revetlla de Sant Joan de l’Associació Cívica 

i Cultural de Corró d’Avall. Preu: 6 euros. 

Inscripcions i informació: per WhatsApp al 600 50 

58 49 / info@lacivica.com

19 h Plaça i nau del Centre Cultural Can 

Ganduxer

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall 

Revetlla de Sant Joan de l’Associació de Veïns 

de Bellavista. Ball popular i música en viu. 

Informació: 657 898 085 / vecinosbellavista@

hotmail.com

23 h Plaça Major de Bellavista

Org. Associació de Veïns de Bellavista
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no es pot fer foc en els 
terrenys forestals. 
Poden sol·licitar-se 
autoritzacions en 
aquest enllaç

Prohibit 
fer foc 
al bosc 

Del 15 de març al 15 d’octubre 

X
. S

ol
an

as

Finestreta Única 
Empresarial
Gestioneu els 
vostres tràmits 
electrònicament. 
Només necessiteu el 
DNI electrònic P

ex
el

s

Amb l’arribada dels exàmens la 
Biblioteca Municipal, ubicada al Centre 
Cultural de Bellavista, amplia l’horari 
de la sala d’estudi

•	 Dimarts, dimecres, dissabte i 
diumenge de 10 a 13.45 h 

•	 De dilluns a diumenge de 16 a 
22 h

Les tardes dels dissabtes, 
els diumenges i els festius 
l’entrada és pel carrer de Navarra

Sala d’estudi 
de la Biblioteca
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Del 16 de maig al 19 de juny
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[ agenda ]

ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

ESPAI ZERO

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

Bellavista

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES 

Durant tot el mes (fins al 25 de juny): 

exposició de pintura Espais Buits de l’artista 

Goretti Pomé

Ds. 4 de juny, de 10 a 14 h i de 15.30 a 

19.30 h: Workshop: Quaderns de viatge amb 

l’artista Rosa Permanyer. Taller intensiu 

per aprendre a fer un diari de viatge amb 

apunts de paisatges fets amb aquarel·les. 

Inscripcions i informació: 617 23 10 23 / info@

artemisiacultura.com 

Dv. de 17 a 20 h i ds. d’11 a 13 h Carrer de Sant 

Ponç, 65, Corró d’Avall

Informació: info@artemisiacultura.com / 

www.artemisiacultura.com 

Org. Artemisia, Art & Tendències

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivències, etc.

Del 14 de setembre al 22 de juny (de 3 a 11 

anys)

De dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h

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

Bellavista 

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

Ganduxer

Inscripcions: obertes tot l’any

Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 

466 506 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@

lesfranqueses.cat 

Org. Casals infantils municipals 

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES

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

per fer treballs en grup, deures o 

estudiar

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

jocs, sortides, festes populars, etc.

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

12 anys)

De dl. a dv. de 18.30 a 20.30 h

•	 Dl. i dc. al Centre Cultural de Bellavista

•	 Dt. i dj. al Centre Cultural Can Ganduxer

•	 Dv. alterns 

Inscripcions: obertes tot l’any

Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 

466 506 (Corró d’Avall) / centrejoves@

lesfranqueses.cat 

Org. Centres municipals de jovesCASAL D’ESTIU DE LA TEIA EMOCIONS: 

ESCOLA JEDI 

Del 27 de juny al 5 d’agost 

De dl. a dv. de 9 a 13 h Plaça de Can Prat, 2, 

Corró d’Avall

Les emocions, la seva expressió i el seu 

control, a partir de les històries de la saga 

Star Wars

Preu per setmana: 20 euros per a l’acollida 

de 8 a 9 h; 10 euros per a l’acollida de 8.30 a 9 

h; 56 euros per al casal de matí de 9 a 13 h; 32 

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

per al casal de tarda de 15 a 17 h; 20 euros 

per a l’acollida de 17 a 18 h; i 10 euros per a 

l’acollida de 17 a 17.30 h 

També s’ofereix l’opció d’agafar dies 

esporàdics

Inscripcions i informació: 663 13 23 66 / 

la_teia@hotmail.com / www.lateia.cat 

Org. La Teia Emocions. Associació d’Educació 

en el Lleure La Teia

ACTIVITATS D’ESTIU

Activitats de lleure municipals

•	 Casals

•	 Casal amb colònies

•	 Campaments

•	 Espai Zero

Activitats esportives municipals

•	 Juliol esportiu

Altres activitats esportives municipals i de 

les entitats

•	 Cursets intensius de tennis i de pàdel

•	 Campus Dunk

•	 Torneig d’estiu de futbol 7

•	 Campus de tecnificació de futbol del 

Club Futbol Les Franqueses

•	 Campus de futbol del Club Futbol 

Bellavista Milan

•	 Campus de futbol del Club Esportiu 

Llerona

•	 Campus d’iniciació a l’hoquei del Club 

Hoquei Les Franqueses

•	 Activitats aquàtiques i físiques del 

Complex Esportiu Municipal

•	 Casal i stage de tennis i de pàdel Club 

Tennis Els Gorchs

En aquest enllaç trobareu 
informació sobre totes les 
activitats, també sobre els 
processos d’inscripció 

CASAL D’ESTIU DE CIÈNCIA I NOVES 

TECNOLOGIES: ESCOLA D’INVENTORS 

Robòtica, ciència, física, matemàtiques, jocs, 

piscina, ordinador, etc. 

Del 27 de juny al 29 de juliol 

De dl. a dv. de 9 a 14 h Can Font-Centre d’Art i 

Noves Tecnologies

Preu:

•	 Casal complet: 255 euros (229,50 euros*)

•	 Per setmana: 56 euros (50,40 euros*)

•	 Servei de permanències de 8 a 9 h: 3,50 

euros/dia

*Per al segon o més germans/es i gratuït a 

partir dels tercer germans/es, excepte dinar i 

permanències

Inscripcions i informació: Can Font-Centre 

d’Art i Noves Tecnologies / 938 403 375 / 

canfont@lesfranqueses.cat 

Org. Can Font-Centre d’Art i Noves 

Tecnologies
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“Pel juny, molt de sol 
i molta son”

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

JORNADES D’EMPRENEDORS I EMPRESES

 

Aspectes fiscals i comptables que els 

autònoms han de conèixer sobre el seu negoci

7 i 9 de juny 

De 9.30 a 13.30 h Can Ribas-Centre de 

Recursos Agraris

Inscripcions i informació: 938 443 040 / 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat 

CURSOS DE SARDANES

Principiants, manteniment i repartiment

Del 2 al 16 de juny

Dj. de 17.30 a 18.30 h Casal Cultural de Corró 

d’Avall 

Informació: Facebook: Sardanistes 

franquesins

Org. Sardanistes franquesins

M
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CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT 

MAMET DE CORRÓ D’AMUNT

•	 Pintura

Del 6 al 30 de juny. Dl. i dj. de 17 a 19 h

Informació: 630 714 344 (Elisa Martínez)

•	 Tai-txi

Del 7 al 28 de juny. Dt. de 19 a 20 h

Informació: 938 710 621 (Glòria Puig) 

•	 Cant coral

Del 7 al 28 de juny. Dt. de 20.30 a 22 h

Informació: 609 120 832 (Rosa Estrada)

Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt

Inscripcions i informació: veinscorro@gmail.

com / Facebook: Avv Corró d’Amunt Lfv

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

TALLERS DE L’ESPAI NADÓ-INFANT

•	 Biodansa

De l’1 al 30 de juny. Dj. de 17.30 a 18.45 h 

•	 Ioga amb família

11 de juny. Ds. d’11 a 12.15 h 

•	 Ioga amb nadons

De l’1 al 22 de juny. Dc. de 10 a 11.15 h 

•	 Ioga per a embarassades

De l’1 al 22 de juny. Dc. de 18.30 a 19.45 h 

•	 La Rotllana. Espai per compartir 

experiències

8 de juny. Dc. d’11 a 12 h

Tots els cursos s’imparteixen al Centre 

Cultural de Bellavista 

Inscripcions i informació: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com / per Whatsapp al 695 

386 264 / espainado-lesfranqueses.blogspot.

com.es  

Org. Associació Espai Nadó-Infant Les 

Franqueses, Grup de Lactància i Criança 

Respectuosa

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ CÍVICA I 

CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL

•	 Tai-txi

De setembre a juliol. Dl. de 20.30 a 21.30 

h

•	 Pilates

De setembre a juliol. Dt. de de 19.30 a 

20.20 h

•	 Teatrívica canalla

De març a juliol. Dc. de 17 a 18.30 h. 

Activitat per a infants de 5 a 11 anys (es 

fa al Casal Cultural de Corró d’Avall)

•	 Zumba

De setembre a juliol. Dc. de 20 a 20.50 h i 

dv. de 19.30 a 20.20 h

•	 Coral Xeremella

De setembre a juliol. Dj. de 21 a 22.30 h

Tots els cursos s’imparteixen a la nau del 

Centre Cultural Can Ganduxer

Inscripcions i informació: per Whatsapp al 600 

505 849 / info@lacivica.com 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall
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CURSOS DEL CENTRE DE FORMACIÓ 

D’ADULTS DE BELLAVISTA

•	 Cursos de català, castellà i anglès amb 

certificació d’acord amb el MECR

•	 Cursos per aprendre a llegir i a escriure, 

fer comptes i conèixer l’entorn social i 

natural

•	 Curs a distància per obtenir el títol d’ESO

•	 Preparació per a la prova d’accés a un 

cicle formatiu de grau superior

•	 Curs d’informàtica amb certificació 

corresponent a l’ACTIC

Inscripcions: del 20 al 28 de juny, dl., dc. i 

dj. de 10 a 12 h i dt. de 17 a 19 h, al Centre de 

Formació d’Adults de Bellavista (carrer del 

Rosselló, 35-37)

Informació: 938 402 643 / cfabellavista@xtec.

cat / www.cfabellavista.org

Org. Centre de Formació d’Adults de 

Bellavista 
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VISITES GUIADES A L’EDIFICI DE 

L’AJUNTAMENT

Durada del recorregut: 1 hora i 30 minuts

Places màximes: 30

Preu de la visita per grup: 96 euros

Inscripcions i informació: 660 048 913 / 

visitalesfranqueses@gmail.com / www.

lesfranqueses.cat




